Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ
№ 1103

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор
67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална
карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на
гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез
публичен търг с тайно наддаване
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от
Закона за общинската собственост, чл.26 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 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, помещение
№ 1 за търговия с площ 18 кв.м.и помещение № 2 за склад с площ 9 кв.м,
находащи се в сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по кадастрална карта на гр.
Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.934.226, образуващ
УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян –ц.ч., при граници на обекта:
на същия етаж: зала, информационен център, под обекта: няма, над обекта: няма,
съгласно скица –проект №15-151020-14.04.2015г. от Служба по геодезия,
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1837/26.05.2015г., вписан в службата по вписвания под № 181, том ІІІ, н.д.467 от
2015 г., вх.№ 1200/29.05.2015 г., парт.№ 30535/ 14864, чрез публичен търг с тайно
наддаване по цени определени в Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество , Приложение №1 от тарифа за определяне
на месечния наем на един квадратен метър при отдаване под наем на общински
имоти.
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ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да
извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на
публичния търг с тайно наддаване, да утвърди спечелилия участник и да подпише
договор за отдаване под наем за срок от 10 ( десет) години.

29-24-24
СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Ф. Топов/
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