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Изх.№Р-2016/23.04.2021г.
ОБС Вх. № 80/23.04.2021г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД РУДОЗЕМ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Румен Венциславов Пехливанов - Кмет на община Рудозем
ОТНОСНО:отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е заявление с Вх.№Р - 1961/21.04.2021 г. от „МИКИ-КОРЕКТ” ЕООД за
наемане на част от общински имот в имот с идентификатор 63207.503.43 по КК на гр.Рудозем
за който е отреден УПИ ІІ-КЖЗ, кв.50 – ул.”Кап.Петко войвода” съгласно схема за монтаж на
вендинг автомат и хладилни витрини издадена от Главния архитект . Изготвена е схема по чл.56
от ЗУТ одобрена от Главния архитект.

Предлагам на Общински съвет – Рудозем да обсъди и на основание чл. 14 ал.1 от Закона
за общинската собственост, с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.22 от НРПУРОИ да приеме
следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от общински
имот в имот с идентификатор 63207.503.43 по КК на гр.Рудозем за който е отреден УПИ ІІКЖЗ, кв.50 , частна общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2 и 7

хладилни витрини с площ 7м2 в гр.Рудозем, ул. „Кап.Петко войвода“ съгласно схема за монтаж
издадена от Главния архитект.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на частта от
недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Глава VІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна наемна цена в размер на: вендинг
автомат с площ 1 м2 - 10 ,00 лв. (с вкл. ДДС) и хладилни витрини с площ 7 м2- 70,00 лв. (с вкл.
ДДС).
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