Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ
№ 1240
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.08.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 57
ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на

Национална Асоциация Сигурност –клон Смолян върху имот частна
общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.
4 от Закона за общинската собственост,
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на
„Национална Асоциация Сигурност - клон Смолян“ с Булстат 1212613920038,
регистриран с Решение № 1235 от 23.10.2007 г., 23/02.05.2011 г. вписано в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Смолянски окръжен съд
под № 26,том 312 ,стр.164 по ф.д.№279/2007 г., върху помещение частна
общинска собственост с обща площ 38,65 кв.м., находящо се на първо ниво в
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333,
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год.,
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г.
Предназначението, за което ще се ползва имотът е офис .
2. Всички разходи свързани с ползването на имота, като ел. енергия, вода,
общи части, телефон, данък (съгл.чл.11 ал.3 от ЗМДТ) и такса битови отпадъци, се
заплащат от ползвателя .
3. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за срок от 5
години, като всички консумативи, като ток, вода, интернет и общи части са за
сметка на ползвателя.
29-26-23
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / П /
/инж. Данчо Киряков/
Вярно с оригинал, / П /
М.Иванова – гл.експерт звено ОбС
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