ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 55
21 юни 2019 г.
РЕШЕНИЕ: № 453
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на общински имот – терен, публична
общинска собственост, находящ се в УПИ LІХ кв.114 по плана на гр.Вълчедръм за
монтиране на собствен павилион.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.49, ал.3, т.2, чл.50, чл.51,
ал.1,2,3, т.1 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм, във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №17 на ОбС –
Вълчедръм за реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти за търговия,
елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни
елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм, Общински съвет
РЕШИ:
1. Да се извърши актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Вълчедръм през 2019 год., като в т.ІІІ от същата бъде включен за
отдаване под наем терен за монтиране на собствен павилион с площ 15 кв.м. в УПИ LІХ кв.114 по
плана на гр.Вълчедръм с наемна цена – 38,70 лв. /тридесет и осем лева и 70 стотинки/ месечен наем,
без включен ДДС.
2. Да бъде отдаден под наем чрез тръжна процедура, част от общински имот – терен, публична
общинска собственост, находящ се в УПИ LІХ кв.114 по плана на гр.Вълчедръм за монтиране на
собствен павилион с площ 15 кв.м.
3. Начална тръжна цена – съгласно Тарифа І към Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм от 38,70
лв. (тридесет и осем лева и 70 стотинки) Цената е без включен ДДС.
4. Предназначение – “За смесен магазин”.
5. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
6. Възлага на Кмета на общината да проведе тръжната процедура за отдаване под наем – търг
с тайно наддаване, съгласно изискванията на Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и подпише договор със спечелилия
търга.
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство повече
от половината от общия брой на съветниците От общ брой 13 общински съветника присъствали - 12. Гласували
“за” – 12; “против” – няма; “въздържали се” –няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Альоша Минин)

