ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ
№ 675
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.11.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост за
здравни услуги, находящи се в сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по кадастрална
карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската
собственост.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската
собственост, чл. 28 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да сключи договор за отдаване под
наем на помещение за здравни услуги или еквивалентно на него, по цени определени в
Приложение № 2 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги в община Смолян, Раздел XIII-Тарифа за определяне на месечния наем за
един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва:
1. Помещение № 1 чакалня с площ 20,50 кв.м., помещение № 9 стоматологичен
кабинет с площ 15,00 кв.м. и санитарен възел с площ 3 кв.м., находящи се в сграда с
идентификатор 49014.501.417.1 (четири девет нула едно четири точка пет нула едно
точка четири едно седем едно) попадаща в поземлен имот с идентификатор
49014.501.417 (четири девет нула едно четири точка пет нула едно точка четири едно
седем) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци, актувани с акт
за частна общинска собственост №1611/04.08.2011 г., вписан в сл. по вписвания №200,
том IV, н.д.831 с вх.рег. № 1333/09.08.2011 г. парт. № 15226 . (II зона намаление с - 30%,
т.3.2.Здравни услуги -2,20 за кв.м. и т.3.11. складове и други обслужващи площи – 1,40
кв.м. ).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за отдаване под
наем на горепосоченото помещение за срок от 5 години.
III. При сключване на договора да се представи мотивирано заявление и актуално
Удостоверение за регистрация от Български зъболекарски съюз.
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