РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 78
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ
павилион с площ от 50 кв.м., находящ се в УПИ І – детска градина, кв. 20, по плана на кв.
„Кишинев-Смирненски”, ул. „Русе”, гр. Пловдив
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. 1 от ЗОС, чл. 18, ал. 3 от
НРПУРОС и предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ – 8 от 29. 01. 2010 г. фактически
основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Отдава под наем имот – частна общинска собственост, представляващ павилион, с площ от
50 кв.м., находящ се в УПИ І – детска градина, кв. 20, по плана на кв. „КишиневСмирненски”, ул. „Русе”, гр. Пловдив.
ІІ. Да се сключи договор с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, при следните условия:
1. Наемна цена за 1 (един) квадратен метър се определя в размер на 4, 30 лева (четири лева и
тридесет стотинки) или общо 215 (двеста и петнадесет лева) без ДДС, съгласно Приложение
№ 1 към Тарифа за началния размер на наема на помещения и терени – общинска
собственост, приета с Решение № 48, взето с Протокол № 7 от 27. 03. 2008 г. на Общински
съвет – Пловдив.
2. Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора
за наем или до възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията
на подробния устройствен план.
3. Върху наемната цена се начислява ДДС.
4. Предназначение – каса за заплащане на месечни задължения за вода.
5. Специфични изисквания: да не се променя предназначението на обекта – каса за заплащане
на месечни задължения за вода, както и да не се преотдава на трети лица. Неизпълнението на
тези изисквания е самостоятелно основание за едностранно прекратяване на договора от
страна на Община Пловдив.
ІІІ. Договорът да се сключи между Община Пловдив, представлявана от Славчо Атанасов –
Кмет и Мариана Гешева – Директор дирекция „Счетоводство” от една страна като наемодател
и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД от друга страна като наемател.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 1 от ЗОС, чл. 18, ал. 3 от НРПУРОС, поради изтичане на срока на договора на
наемателя и с оглед обществените потребности „Водоснабдяване и канализация” ЕООД да
продължи да обслужва гражданите на район „Западен” на територията на района.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ
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