РЕШЕНИЯ НА ОБЩИСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 67
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Прилагане на разпоредбите на § 17, ал. 1 от Преходните разпоредби на
Закона за устройство на територията и чл. 18, ал. 3 във връзка с § 9 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с § 17, ал. 1 от ПР на ЗУТ, чл. 18,
ал. 3 във връзка с § 9 от НРПУРОС и предвид изложените в предложение с вх. № 10ХІ
– 6(1) от 27. 01. 2010 г., изм. с вх. № 10ХІ-6(2) от 17. 03. 2010 г. фактически основания,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Разрешава да се сключат договори за наем на обекти, включени в Приложение № 1,
изградени върху терени – общинска собственост на територията на район „Южен”,
имащи временен устройствен статут, съгласно § 17, ал. 1 от ПР на ЗУТ, за срок не подълъг от 5 /пет/ години. Размерът на наема се определя съгласно Тарифата за началния
размер на наема за помещения и терени – общинска собственост, приета с Решение №
48, взето с Протокол № 7 от 27. 03. 2008 г. на Общински съвет – Пловдив.
2. Сключените договори за наем могат да се прекратят предсрочно след възникване на
инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния
устройствен план и временните обекти се премахват, без да се заплащат разходи по
премахването, въз основа на заповед на Кмета на Община Пловдив, по
законоустановения ред.
3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на район „Южен” – Община Пловдив.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА във връзка с § 17, ал. 1 от ПР на ЗУТ, чл. 18, ал. 3 във връзка с § 9 от
НРПУРОС и като се взе предвид, че в имотите – общинска собственост, върху които
има изградени обекти по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от ППЗТС /отм/ не е
реализирана инвестиционна инициатива.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 28
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

