Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ
№ 1268
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.10.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 59

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на
Закона за общинската собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА
ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г.
на ОбС-Смолян, на основание чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост,
чл.27 ал.5, чл. 21, ал.1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез
публичен търг с тайно наддаване по тарифа определена в Приложение №2 на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги в община Смолян, Раздел XII- Тарифа за определяне на месечния наем
за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както
следва:
1. Част от общински имот - с площ от 2 кв.м. за поставяне на вендинг
автомат за фреш, ситуиран на северен вход в административната сграда на
Община Смолян с идентификатор 67653.918.43.12, разположена в п.и. с
идентификатор 67653.918.43 с адрес: гр.Смолян, бул. „България” № 12, УПИ І,
кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за общинска собственост №
430/15.01.2001 год. вписан в Службата по вписвания –Смолян под № 154, том І,
н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. (т.3.13. Вендинг машини -4,80 за кв.м.)
2.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на вендинг
машина за топли напитки, ситуирана в лявата част на централен вход в сграда
с идентификатор 67653.918.17.6, Регионален исторически музей „ Стою
Шишков„ Смолян, актувана с Акт за публична общинска собственост №
645/03.04.2003 год.,вписан в службата по вписвания с № 47,том III н.д.1655 с
вх.рег.2196/08.11.2007 г. (т.3.13. Вендинг машини -4,80 за кв.м.)
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ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични търгове с
тайно наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти и да сключи
договори за наем със срок до 5 години.
29-26-16
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / П /
/инж. Данчо Киряков/
Вярно с оригинал, /П/
М.Иванова – гл.експерт звено ОбС
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