РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 125
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 22. 04. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Одобряване на участника, спечелил конкурса за отдаване
под наем на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ спортна площадка, находящ се в гр. Пловдив, с
административен адрес междублоково пространство до жилищен блок на
бул. „България” № 156-158, попадаща в УПИ V – комплексно застрояване
и трафопост, кв. 597, по плана на V-та градска част, гр. Пловдив с
възможност за разполагане на преместваемо съоръжение за обслужваща
дейност по смисъла на чл. 56 от ЗУТ по одобрена схема
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Зам.-кмета „Децата, младежта и спорта”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл.
100, ал. 3 от НРПУРОС, предвид фактическите основания в предложение с
вх. № 10ХІ-104 от 16. 04. 2010 г., изм. с вх. № 10ХІ – 104 от 22. 04. 2010 г. и
изложените съображения в изказванията на общинските съветници,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Одобрява спечелилия кандидат в проведения конкурс за отдаване под
наем на следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:
спортна площадка с административен адрес междублоково пространство
до жилищен блок на бул. „България” № 156-158, попадаща в УПИ V –
комплексно застрояване и трафопост, кв. 597, по плана на V-та градска
част, гр. Пловдив с площ на спортната площадка 658 кв.м.; площ на
прилежащия терен 108 кв.м.; площ на терена за разполагане на обект по
смисъла на чл. 56 от ЗУТ 70 кв.м., участника „ЕКСТРАНСИНГС” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл. 36, вх. Б,
ет. 7, ап. 19, представлявано от управителя Божидар Янев, вписана в
Търговския регистър при агенцията по вписванията с БУЛСТАТ/ ЕИК
201014510, като окончателните условия на сделката са заложени в проекта
на договор, неразделна част от настоящия протокол.
2. Упълномощава Кмета на Община Пловдив в изпълнение на настоящото
решение да изпрати на одобрения участник покана, съгласно чл. 101 от
НРПУРОС, след което да сключи договор с него при спазване на
разпоредбите на чл. 103 от НРПУРОС.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
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ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 100, ал. 3 от НРПУРОС, в
изпълнение на Решение № 303, взето с Протокол № 15 от 03. 08. 2009 г.,
изменено и допълнено с Решение № 362, взето с Протокол № 18 от 08. 10.
2009 г. и предвид доклада на конкурсната комисия.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 41
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

