РЕШЕНИЕ № 132
26.06.2019 год.
Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в
СУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост и чл. 12, ал. 2 и чл. 86, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Габрово
РЕШИ:
1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в СУ „Райчо
Каролев”, гр. Габрово, с АОС № 353/23.07.1997 г., представляваща Кабинет за
дентална медицина, в сграда за образование с идентификатор 14218.509.6.1 по КККР
на гр. Габрово, разположена на първия етаж, в корпус 1 на сградата, в ляво от
фоайето, с право на ползване на санитарен възел, с полезна площ от 18,00 кв.м., с
предназначение – Кабинет за дентална медицина, за срок до 30.06.2024 г..
Начална тръжна цена – 80,10 лв. /осемдесет лева и 10 ст./ на месец, съгласно т.
7.1, Зона I от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ /4,45 лв. /кв. м. за един месец/.
Върху наемната цена не се начислява ДДС /като второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити, училището не е регистрирано по ДДС и същият не се начислява
върху наемната цена/.
2. Публичният търг да се проведе по реда и условията, предвидени в Глава VІ
от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово.
3. Задължава директора на СУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, да открие
процедурата за провеждане на публичен търг за отдаване под наем в двумесечен срок
от влизане в сила на настоящото решение.
Приложение: Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-20/22.05.2019 г. до Кмета на
Община Габрово от д-р Богдан Андреев – Директор на СУ „Райчо
Каролев“ гр. Габрово
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