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О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

-

ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 509
взето с Протокол № 44 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 26.09.2014 година

По т. 15 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на помещения за лекарски кабинети,
намиращи се в с. Ахматово, с. Богданица, с. Селци, с. Кочево и с. Моминско и на
помещения за кабинет по дентална медицина, намиращи се в с. Моминско”
на основание: Чл.8 ал.1 и Чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската
собственост; Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Чл. 43 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на общинско имущество, представляващо:
1. Част от имот публична общинска собственост, намираща се на първи етаж
от сградата на здравна служба с. Моминско, построена в УПИ ІІ-120 – Здравен дом в кв.
15 по плана на с. Моминско (АПОС № 36 от 31.07.2012 г.), представляваща помещение №
5, помещение № 6 и помещение № 7 с обща площ 35.13 кв.м., предназначена за кабинет
по дентална медицина, с обща месечна наемна цена в размер на 35.13 (тридесет и пет
лева и тринадесет стотинки) лева, без включен ДДС.
2. Част от имот публична общинска собственост, представляваща помещение
№ 2, помещение № 3, помещение № 4 и помещение № 5 от сградата на Здравна служба
– съвместно с другите ползватели, построена в УПИ І-Читалищен дом, Здравна служба
в кв. 23 по плана на с. Селци(АПОС № 43 от 24.10.2012 г.), с полезна площ 49.00 кв.м.
предназначена за лекарски кабинет, с обща месечна наемна цена в размер на 49.00
(четиридесет и девет) лева, без включен ДДС.
3. Част от имот публична общинска собственост, представляваща помещение
№ 5, помещение № 6, помещение № 3 и помещение № 4 от сградата на Здравна служба

с. Кочево, построена в УПИ ХІ-Детска градина в кв. 23 по плана на с. Кочево (АПОС №
38 от 22.10.2012 г.) с обща площ 37.00 кв.м., предназначена за лекарски кабинет, с обща
месечна наемна цена в размер на 37.00 (тридесет и седем) лева, без включен ДДС.
4. Част от имот публична общинска собственост, представляваща помещение
№ 1, помещение № 2, помещение № 6, помещение № 7 от сградата на Здравна служба
с. Моминско, построена в УПИ ІІ-120 – Здравен дом в кв. 15 по плана на с. Моминско
(АПОС № 36 от 31.07.2012г.), с обща площ 44.00 кв.м., предназначена за лекарски
кабинет, с обща месечна наемна цена в размер на 44.00 (четиридесет и четири) лева,
без включен ДДС.
5. Лекарски кабинет – изложение североизток с площ 26.65 кв.м. и ½ от чакалня
с площ 9 кв.м., находящи се на ІІ етаж от сградата на Читалищен дом с. Богданица,
построена в УПИ ІV-Културен дом, сладкарница, Младежки дом и АТЦ в кв. 24 по ПУП на
с. Богданица (АПОС № 48 от 06.03.2013 г.), с обща месечна наемна цена в размер на
26.65 (двадесет и шест лева и шестдесет и пет) лева, без включен ДДС.
6. Част от имот частна общинска собственост, намиращо се в с. Ахматово, на
І-ви етаж от двуетажна масивна сграда – кметство (бивша сграда на кметството),
построена в УПИ ІІІ-Магазин, фурна в кв. 13 Помещения, представляващи амбулатория,
лекарски кабинет, коридор и чакалня – съвместно с другите ползватели – АЧОС №
7/06.12.2012г. 50.00 кв.м., с обща месечна наемна цена в размер на 50.00 (петдесет)
лева, без включен ДДС.
Горописаните имоти се отдават за срок от 10 (десет) години.
ІІ. Възлага на кмета на Общината да възложи подготовка и провеждане на търг с
явно наддаване за отдаване под наем на описаните по-горе общински имоти и да
определи условията на договора за наем.

По т. 15 се извърши поименно гласуване.
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