РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 77
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Одобряване на участника, спечелил конкурс за отдаване под наем на част от
имот – публична общинска собственост, представляващ – ученически бюфет към ОУ „Тодор
Каблешков”, с площ от 200 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, ул. „Елена” № 6, съгласно Акт за
общинска собственост № 27/ 06. 02. 1998 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на район „Западен”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 и чл. 100,
ал. 2 от НРПУРОС и предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ – 34 от 18. 02. 2010 г.
фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Определя за спечелил конкурса за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляващ ученически бюфет към ОУ „Тодор Каблешков”, с площ 200 кв.м.,
находящ се в гр. Пловдив, ул. „Елена” № 6, съгласно Акт за общинска собственост № 27/ 06.
02. 1998 г. участника: „НАДЕЖДА 2000” ЕООД, с ЕИК 115524180, седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Заводска” № 4, представлявано от управителя Надежда
Тодорова Минчева.
ІІ. Определя окончателни условия по предмета на сделката, декларирани в офертата на
участника, както следва:
1. Наемна цена – 0, 63 лв. (шестдесет и три стотинки) на кв.м. без ДДС или общо 126 лв. (сто
двадесет и шест лева) без ДДС;
2. Върху наемната цена се начислява 8 % такса битови отпадъци и 20 % ДДС;
3. Срок на договора за наем – 5 (пет) години, считано от датата на подписването му;
4. Брой на учениците, за които се осигурява столово хранене – 164;
5. Извършване на инвестиции (подобрения) в обекта:
5. 1. Ремонт – изкърпване, шпакловка, боядисване и отстраняване на течове в обекта на
стойност от 2 000 (две хиляди) лева;
5. 2. Смяна на мивките в кухнята на стойност 1000 (хиляда) лева;
5. 3. Ремонт на подовата настилка на стойност 1000 (хиляда) лева;
5. 4. Оборудване на бюфета с маси и столове на стойност 500 (петстотин) лева.
6. Насрещни предложения:
6. 1. Спонсориране на мероприятия от училищния живот на стойност 500 (петстотин) лева;
6. 2. Осигуряване на коледни подаръци за децата на стойност 300 (триста) лева;
6. 3. Закупуване на материали и консумативи за нуждите на училището на стойност 550
(петстотин и петдесет) лева;
6. 4. Осигуряване на безплатна закуска за пет деца от социално слаби семейства, по преценка
на ръководството на училището.
7. Срок за започване на дейността – до 10 дни, считано от датата на подписване на приемопредавателения протокол.
ІІІ. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Пловдив или по
делегация от него на Кмета на район „Западен”.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от НРПУРОС и предвид необходимостта от
осигуряване на ученическото хранене.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 41
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 30
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