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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 221 

 
взето с Протокол № 23 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 17.06.2021 година 
 
 
 
           По т.4 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно отдаване 
под наем на част от публична общинска собственост – кабинет по дентална 
медицина, с. Поповица“  
предвид следните мотиви: по-добро опазване и стопанисване на имота, 
постъпване на приходи в общинския бюджет, достъп до дентално здравно 
обслужване на жители на с. Поповица   и 
на основание: Чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл.8 ал.1 и Чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и 
Чл.30 ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
имуществото, собственост на Община Садово, област Пловдив 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
         I. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под  
наем на част от публична общинска собственост, представляваща помещение № 1, 
помещение № 2, помещение № 5, помещение № 9 с обща полезна площ 31.20 кв.м., 
намиращи се на I-ви етаж от сградата на Здравна служба, построена в УПИ  
I-Кметство в кв. 41 по ПУП на с. Поповица, с първоначална наемна цена в размер 
на 62.40 лева месечно без включен ДДС. Помещенията да се отдадат под наем за 
10 години, за ползване като зъболекарски кабинет и прилежащи помещения. 
         Да се приложат следните изисквания към участниците в процедурата по 
отдаване под наем: 

1. Участници могат да бъдат само търговски дружества, обединения, или  
субекти с друга правна форма, чиято основна дейност е дентална медицина, или 
физически лица, които са завършили висше образование по дентална медицина; 

2. Участници могат да бъдат тези лица, които писмено декларират пред  
комисията, че не са неизправна страна по договор, сключен с община Садово. 
 
 



        II. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни 
действия по провеждане на търга и да определи условията на договора за наем. 
 
 
           По т. 4 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 


