ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ДИМОВО
Тел. 09341/2260; тел/ факс 094/601272; e-mail – obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

Р Е Ш Е Н И Е № 190
взето по Протокол № 25/23.05.2013 г.
ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на помещения с обща площ 70,39
кв.м., находящи се на партера на читалище „Изгрев” в село Воднянци за търговски
нужди

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС
и чл. 10, ал. 1, 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Димово,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на община Димово да проведе процедура за отдаване под наем на
помещения с обща площ 70,39 кв.м., находящи се на партера на читалище „Изгрев”в село
Воднянци за търговски нужди, при следните условия:
1.1. Процедурата за отдаване под наем да е публично оповестен търг с явно наддаване;
1.2. Начална тръжна цена на кв.м. – 1,00 лев;
1.3. Депозит за участие в тръжната процедура – 10 % от началната тръжна цена за
помещението за една година;
1.4. Срок на договора – 5 години;
1.5. Стъпка на наддаване – 10 %;
1.6. Специални условия, които да бъдат заложени в договора за наем:
- наема за текущия месец да се заплаща до 5-то число в началото на месеца;
1.7. Цена на тръжната документация – 10,00 лева;
1.8. Търгът да се проведе след най-малко 14 дни от публикуване на обявата за него.
2. При сключване на договора спечелилото търга лице да представи удостоверение по
чл. 87, ал. 6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК и квитанция за платена такса
по чл. 37 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
3. Всички разходи по вписването на договора за наем да се поемат от наемателя.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет - Димово

