
 
 

РЕШЕНИЕ № 2/04.09.2017г. 
 

На основание, чл. 14. ал.7 във връзка с чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 12 от ЗОС 
и чл. 13, ал.1 във връзка с чл. 6, ал. 8 и чл. 91. ал. 2 от Наредба за реда за 
придобиване  управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, 
приета с решение № 172, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински 
съвет - Пловдив и в изпълнение на Решение №171, взето с Протокол № 15  от 
27.05.2010г. на Общински съвет – изменено С  РОС  №  224, взето с Протокол № 

18/24.06.2010 г., с оглед рационалното управление на имота 

 
РЕШИХ: 

 

1. Да се обяви и проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – 

част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. 

Пловдив, ул. „Дилянка" №29, а именно: Стоматологичен кабинет, с площ от 15 

/петнадесет/ кв.м., разположен в сграда с  идентификатор 56784.503.45.4, гр. Пловдив, 

общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.503.45 при съседи на целия имот: 

56784.503.47, 56784.503.46, 56784.503.44, 56784.503.36, 56784.503.35, 56784.503.451, 

съгласно кадастралната карта одобрена със Заповед № РД - 18 - 48/03.06.2009 г., 

изменена със Заповед КД-14-16-432/04.04.2012г. на Изпълнителния директор на 

АГКК на Изпълнителния директор на АГКК. 

2. Начин на възлагане – публично оповестен конкурс. 

3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от датата на сключване на договора. 

4. Предназначение на обекта – училищен стоматологичен кабинет. 

5. Специфични изисквания - в конкурсните условия да се включат изисквания за 

запазване предназначението на обекта, а именно: да е за ученически 

стоматолигичен кабинет. 

6. В комисията по подготовка и провеждане на конкурса да се включат правоспособен 

юрист, по един представител общински съветник от  ППГОС - гр. Пловдив, посочен 

от ръководствата им и двама нечленуващи в група общински съветници. 

7. Начална цена на наема: 120.00 /сто и двадесет/ лв. без ДДС, съгласно раздел III. 

т. 6 от Приложение № 1 от Тарифа за началния размер на наема на помещения и 

павилиони - общинска собственост към Наредбата за началния размер на наемните 

цени на имоти - общинска собственост, приета с РОС № 393, взето с Протокол № 

28/14.10.2010г. на Общински съвет – гр. Пловдив. 

8. Депозитната вноска за участие се определя в размер на 120.00 /сто и двадесет / 

лева. 
9. Определената със заповед Комисията за подготовка, организация и провеждане на 

конкурса следва извърши всички последващи действия по провеждане на същия при 

спазване условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

 

Директор:________________ 

      / инж. Цонка Жиговечка/ 


