РЕ ШЕНИЯ НА ОБ ЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 202
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 09. 06. 2010 г.
О Т Н О С Н О :
Вземане на решение за провеждане на конкурс за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.
Пловдив, ул. „Зайчар” № 7, а именно: две учебни стаи, всяка с площ от 40
/четиридесет/ кв.м., или общо 80 /осемдесет/ кв.м., находящи се в Начално училище
„Христо Ботев”, съгласно акт за публична общинска собственост № 49 от 20. 05. 1998 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Ина Филипова – Кмет на район „Северен”
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, чл. 73, ал. 2, т. 1 от НРПУРОС, предвид фактическите основания в
предложение с вх. № 10ХІ – 128 от 26. 04. 2010 г. и изложените съображения в
изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І.1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем част от недвижим имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Зайчар” № 7, а именно: две
учебни стаи, всяка с площ от 40 /четиридесет/ кв. м. или общо 80 /осемдесет/ кв.м.,
находящи се в Начално училище „Христо Ботев”, съгласно акт за публична общинска
собственост № 49 от 20. 05. 1998 г.
2. Начин на възлагане – конкурс.
ІІ. Определя следните конкурсни условия:
1. Задължителни изисквания: Да не се променя предназначението на помещението
през целия срок на наемния договор, като неизпълнението на това задължение да бъде
самостоятелно основание за едностранно прекратяване на договора от страна на
Община Пловдив, район „Северен”.
2. Специфични изисквания за помещение за народни танци:
2. 1. Начален размер на наемна цена:
- за 1 /един/ астрономичен час в делнични дни – 4 /четири/ лв.;
- за 1 /един/ астрономичен час в празнични дни – 6 /шест/ лв.,
съгласно Решение № 266, взето с Протокол № 17 от 12. 07. 2001 г. на Общински съвет –
Пловдив.
2. 2. Върху наемната цена се начислява 20 % ДДС.
2. 3. Предназначение на обекта- за обучение по народни танци;
2. 4. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора за наем;
3. Специфични изисквания за помещение за занималня за ученици:
3. 1. Начален размер на наемна цена:
- за 1 /един/ астрономичен час в делнични дни – 4 /четири/ лв.;
- за 1 /един/ астрономичен час в празнични дни – 6 /шест/ лв,
съгласно Решение № 266, взето с Протокол № 17 от 12. 07. 2010 г. на Общински съвет –
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гр. Пловдив;
3. 2. Върху наемната цена се начислява 20 % ДДС.
3. 3. Предназначение на обекта – за занималня за ученици;
3. 4. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на Договора за наем;
3. 5. Участници в конкурса могат да бъдат лица, регистрирани по съответния ред, да
осъществяват такава дейност. Те следва да представят съответните документи,
удостоверяващи посоченото обстоятелство /в съответствие с чл. 39 и чл. 40, ал. 4 от
ЗНП, съответно чл. 95, ал. 2, чл. 123, ал. 3, чл. 124, чл. 125, чл. 129а, ал. 1 от ППЗНП и § 7
от ПЗР на ППЗНП/.
3. 6. Участниците представят Проект-програма за времето на подготовка на
учениците в занималнята, която следва да е съобразена с изискванията на ЗНП и
ППЗНП за този вид дейност. В нея следва да посочат и предлаганата от тях сума,
представляваща такса за извършваната услуга, дължима от посещаващите занималнята,
чийто размер не може да надвишава 6, 00 лв. на ден. След сключване на договора
Програмата се съгласува с Директора на учебното заведение.
ІІІ. Възлага на Кмета на район „Северен” – Община Пловдив да назначи комисия по
подготовка, организация и провеждане на конкурса, като в конкурсната комисия
включи по един представител от ППГОС, посочен от ръководства им и един
нечленуващ в група общински съветник, както и да извърши всички последващи
действия по провеждане на същия при спазване на условията на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
ІV . Договорът за наем да се сключи от Кмета на Община Пловдив или от друго
изрично упълномощено от него лице.
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, чл. 73, ал. 2, т. 1 от
НРПУРОС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

