РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 81
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Одобряване на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на част от
недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр. Пловдив, район 'Южен' ул.
'Трети март' УПИ І - комплексно обществено застрояване и училище, кв.2 по плана на кв.
„Въстанически”-север, представляващ спортна площадка с възможност за разполагане на
преместваем обект с обслужващи функции и кафе-сладкарница от 100 кв.м. по смисъла на
чл.56 от ЗУТ по одобрена схема
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Алекснадър Колев – Кмет на район „Южен”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. С чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА във връзка с чл. 100, ал.
3 от НРПУРОС и т. 6 от Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, предвид
фактическите основания в предложение с вх. № 09VІІ – 85 от 22. 12. 2009 г., доп.с вх. №
09VІІ – 85(2) от 19. 01. 2010 г., изм.09VІІ – 85 (4) от 19. 02. 2010 г. и изложените съображения
в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за отдаване под наем на част от терен – частна общинска
собственост – спортна площадка с възможност за разполагане на преместваем обект от 100
кв.м. с обслужващи функции и кафе-сладкарница по чл. 56 от ЗУТ съгласно одобрена схема,
находяща се в УПИ І – комплексно обществено застрояване и училище, кв. 2 по плана на кв.
„Въстанически” – север, ул. „Трети март”, участника „Активлайф” ЕООД.
Търговското дружество е със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ул. „Петър
Стоев” № 102. Дружеството се представлява от управителите Цветан Стефанов Кацаров и
Кирил Димитров Попов – заедно и по отделно.
2. Определя окончателните условия по сделката, съгласно офертата на дружеството,
спечелило конкурса:
2. 1. Такса за ползване на терена за поставяне на преместваемия обект – 2, 11 лв. за кв.м.
2. 2. Срок на договора за наем – 10 години от датата на подписването му.
2. 3. Извършване на инвестиции в обекта на обща стойност – 136170, 00 лв., включващи:
2. 3. 1. Възстановяване и благоустрояване на целия обект – 55 400. 00 лв.
- възстановяване на съществуваща асфалтова настилка – 8 000. 00 лв.
- възстановяване и изграждане на оградно съоръжение – 14 200. 00 лв.
- монтиране на осветление и охранителни камери в обекта – 6 200 лв.
- преместваем обект с обслужващи функции и кафе-сладкарница на обща стойност – 27 000.
00 лв.
2. 3. 2. Изграждане на игрище за мини футбол – 37 170. 00 лв.
2. 3. 3. Изграждане на игрище за тенис на корт – 19 900. 00 лв.
2. 3. 4. Изграждане на игрище за плажен волейбол – 5 700. 00 лв
2. 4. Срок за изграждане на спортните игрища – до 2 месеца от подписване на договора, за
останалите обекти до 3 месеца.
2. 5. Като насрещно предложение, дружеството ще изгради детски кът с пясъчник на
стойност – 10 000. 00 лв.
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2. 6. В прилежащите площи, дружеството ще извърши озеленяване с подходящи ниски и
високи растителни видове и декоративни растения на стойност – 8 000. 00 лв.
2. 7. Дружеството ще извършва безплатно обучение по футбол на организирани групи деца до
12 год. от правоспособен учител.
3. Възлага на Кмета на Район „Южен” да сключи договора за наем по реда на чл. 101 от
НРПУРОС.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. С чл. 21, ал. 1,
т. 19 от ЗМСМА във връзка с чл. 100, ал. 3 от НРПУРОС и т. 6 от Приложение № 2 към
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Пловдив като взе предвид необходимостта от възстановяването и
поддържането на спортните площадки в града, предвид условията на Решение № 219 от 11.
06. 2009 г. на Общински съвет – Пловдив за обявяване на конкурса и до клада на конкурсната
комисия.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 43
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

