РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 177
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 27. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Елин Пелин” № 41, а именно:
поземлен имот с идентификатор 56784.512.398 по кадастрална карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с
трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг
обществен обект, комплекс и сграда, попадаща върху имота с идентификатор 56784.512.398.1
и предназначение на сградата – административна, делова сграда, представляващ помещение,
обособена част от сграда с площ от 6 кв.м., с предназначение ветеринарен кабинет
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 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.
14, ал. 1 от НРПУРОС, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 10ХІ – 156
от 04.05. 2001 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Да се проведе конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Елин Пелин” № 41, а именно: поземлен имот с
идентификатор 56784.512.398 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с трайно
предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг
обществен обект, комплекс и сграда, попадаща върху имота с идентификатор 56784.512.398.1
и предназначение на сградата – административна, делова сграда, представляващ помещение,
обособена част от сграда с площ от 6 кв.м., с предназначение ветеринарен кабинет, съгласно
АОС № 545/ 25. 11. 2003 г.
ІІ. Начин на възлагане – публично оповестен конкурс по НРПУРОС, при следните условия:
1. Начална наемна цена за 1 /един/ кв.м. се определя в размер на 2, 80 /два лева и осемдесет
ст./ лв. 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 – 5 /пет/ години от датата на сключване на договора за наем.
3. Върху достигнатата наеман цена се начислява 20 % ДДС.
4. Предназначение на обекта – ветеринарен кабинет.
5. Да не променя предназначението на обекта, като неизпълнението на това задължение е
самостоятелно основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Община
Пловдив.
6. Депозит за участие в конкурса 50, 00 /петдесет/ лева, вносими в касата на Район
„Западен” – Община Пловдив.
ІІІ. Кметът на Район „Западен” – Община Пловдив да назначи комисия за подготовка,
организация и провеждане на конкурса, като в конкурсната комисия включи по един
общински съветник от ППГОС, посочен от ръководството им и един нечленуващ в група
общински съветник, както и да извърши всички последващи действия по провеждане на
същия, при спазване изискванията на НРПУРОС.
ІV. Договорът да се сключи от Кмета на Община Пловдив или от Кмета на Район „Западен”

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
– Община Пловдив по делегация от Кмета на Община Пловдив.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 от НРПУРОС, поради изтичане срокът на
договора на наемателя и с оглед обществената потребност от ветеринарен кабинет в квартала.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
36
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

