РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 192
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 27. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Провеждане на публичен търг с явно наддаване за обект: Общински
нежилищен имот, представляващ едно складово помещение, със застроена площ от 46,00
кв.м., с право на строеж, находящо се в партера на секция С4, на жилищен бл. 21, на
бул. „Кн. Мария Луиза”, гр. Пловдив и.н. 56784.520.1198.2.19
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общински съветник Тодор Кръстев – Председател на
НС на ПОАП
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите, във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, и предвид изложените в
предложение вх. № 10ХІ – 203 от 25. 05. 2010 г. фактически основания, Общински съвет –
Пловдив
Р Е Ш И :
І. Да се проведе търг с явно наддаване на 21-я ден от обнародването на настоящото
Решение в Държавен вестник от 11.30ч. в сградата на ПОАП, гр. Пловдив, ул.
“Железарска” №1 за продажбата на обект:
Общински нежилищен имот, представляващ складово помещение: с площ от 46,00 кв. м.,
ведно с 3, 30% ид. ч. от общите части на блока с право на строеж, находящо се в
партера на секция С4, на жилищен бл. 21 на бул. „Кн. М. Луиза”, гр. Пловдив,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 10 800 / десет хиляди и осемстотин/ лева.
2. Стъпка на наддаване - 500/ петстотин / лева .
3. Депозитът за участие е парична вноска 4000 /четири хиляди/ лева , който следва да
е постъпил по банковата сметка на Пловдивска общинска агенция за приватизация до
17-ия ден, от обнародването на настоящото Решение в “Държавен вестник”.
4. Тръжната документация за участие в търга се закупува в офиса на Пловдивска
общинска агенция за приватизация, ул. “Железарска” №1, до 17-ия ден от
обнародването на настоящето Решение в “Държавен вестник”, до 16.00 часа българско
време. Цената на комплект тръжна документация е 150 /сто и петдесет/ лева /без ДДС/,
платими в брой на посочения адрес. При получаване на тръжната документация
представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност
и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице, което представлява,
а в случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма. Документите по
предходното изречение, които са съставени на език, различен от българския, следва да
бъдат придружени с превод на български език.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-я ден /включително/ от обнародването на
настоящото Решение, от 9.00 до 17.00ч., с предварително подадена писмена заявка в
офиса на ПОАП, гр. Пловдив, ул. “Железарска” №1 и представен документ за закупена
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тръжна документация
6. Предложенията за участие в търга се подават в офиса на ПОАП, ул. “Железарска”
№1, до 16 часа на деня, предхождащ търга.
7. Начин на плащане: Достигнатата на търга цена (след приспадане на внесения
депозит) се заплаща в български лева, при сключване на приватизационния договор,
по банкова сметка на Община Пловдив.
8. Утвърждава Тръжна документация за продажба ОНИ, представляващ складово
помещение: с площ от 46,00 кв. м., ведно с 3, 30% ид. ч. от общите части на блока с
право на строеж, находящо се в партера на секция С4, на жилищен бл. 21 на бул. „Кн.
М. Луиза”, гр. Пловдив, която съдържа и проект на Договор за приватизационна
продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по чл.9 от
Наредбата за търговете и конкурсите, включително и обстоятелствата по чл. 6 ал.1 от
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.
9. Възлага на Изпълнителния директор на ПОАП да сключи приватизационен договор
със спечелилия търга участник в срока по Наредбата за търговете и конкурсите.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 5 от
Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК,
Решение № 16/11.05.2010г.. на Надзорния съвет на ПОАП, и като взе предвид, че Община
Пловдив няма сключени наемни договори, както и договори за съвместна дейност;
същият е включен в Програмата на ПОАП за 2009 г., открита е процедура за
приватизация, извършени са всички приватизационни действия, но е непродаден
поради липса на инвеститорски интерес, поради което същия продължава в програмата
на ПОАП за 2010 г.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 36
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

