РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 98
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 15. 04. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Одобряване на участника, спечелил конкурса за отдаване под наем на
павилион – публична общинска собственост, с площ 66 кв.м., предназначен за
ученическо хранене /продажба на закуски/, намиращ се в СОУ „Черноризец Храбър”,
град Пловдив, ЖР „Тракия”
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 100, ал. 2 от
НРПУРОС, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 10ХІ – 86 от 01.
04. 2010 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ павилион, с площ 66 кв.м., предназначен за
ученическо хранене /продажба на закуски/, намиращ се в СОУ „Черноризец Храбър”, гр.
Пловдив, ЖР „Тракия”, „Инесс” ООД, булстат 115794119, седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Балкан” № 15, ет. 2, ап. 10, с управител Валерий Саакян,
ЕГН 540613****.
2. Определя окончателни условия по предмета на сделката, както следва:
2. 1. Наемна цена – 4, 80 /четири лева и осемдесет стотинки/ лв./кв.м., без включен
ДДС, за цялото помещение общо 316, 80 лв. /триста и шестнадесет лева и осемдесет
стотинки/ без ДДС;
2. 2. Върху наемната цена се начислява 20 % ДДС;
2. 3. Срок на договора за наем – 5 г. /пет години/ от датата на подписването му;
2. 4. Сума за подобряване на материалната база на училището и провеждане на
културни и спортни мероприятия - 1 380, 00 лв. /хиляда триста и осемдесет лева/
годишно;
2. 5. Насрещни предложения на участника, зачетени от Комисията:
- безплатни закуски за ученици в неравностойно положение 10 /десет/ ученика
ежедневно на стойност 21, 00 лв. за учебен ден /по предложение на Директора,
съгласувано с наемателя на обекта/;
- за абитуриентите в неравностойно положение безплатни грим и прическа за
абитуриентския бал на стойност 80, 00 лв. на човек;
- месечна стипендия за ученик с най-висок успех в СОУ „Черноризец Храбър” в
размер на 300, 00 лв. годишно;
- пребоядисване на училищната ограда – 600, 00 лв.;
- залесяване на терена с ниски храсти – 840, 00 лв.;
- поставяне на вентилационна инсталация – 4 500, 00 лв.
3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Пловдив и по

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

делегация на Кмета на район „Тракия” и Директора на СОУ „Черноризец Храбър”.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 100, ал. 2 от НРПУРОС, предвид доклада на конкурсната
комисия и с оглед осигуряване на ученическото хранене.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
41
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 38
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

