РЕШЕНИЕ № 169
31.08.2017 год.
Oтдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост,
представляващ първи етаж от двуетажна сграда - Здравна служба в с. Драгановци на
Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Габрово,
Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Да се отдаде под наем на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“
Габрово, ЕИК 107055776, с адрес на управление Габрово, ул. Ем. Манолов № 17,
регистрирано с Решение 295/02.03.1999 г. на ГОС и вписано в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел под № 31, том 3, стр. 61, по ф.д. № 162/1999 г.,
осъществяващо дейността си в обществена полза, представлявано от председателя
Венцислав Маринов, първи етаж от нежилищен имот – частна общинска собственост,
представляващ двуетажна сграда Здравна служба в с. Драгановци, с АОС №
774/06.11.2002 г., находяща се в УПИ VІІІ от кв. 7 по плана на с. Драгановци, одобрен
със Заповед № 2705/01.12.1966 г., със ЗП от 73,40 кв.м., състоящ се от две помещения
от ляво и дясно на коридора, заедно с мокро помещение и санитарен възел, при
заплащане на месечен наем в размер на 13,95 лв. /тринадесет лева и 95 ст./, без ДДС,
по Тарифа Приложение 1 към НРПУРОИ, т. 4, за села над 250 жители – 0,19 лв. за
кв.м., за срок от 4 /четири/ години, считано от датата на подписване на договора, за
дейността на сдружението.
2. Задължава Кмета на Община Габрово да сключи договор за наем със СЛРД
„Чардафон“ Габрово, с представител Венцислав Маринов, в едномесечен срок от
влизане в сила на настоящото решение.
Приложение:1. Препис-извлечение от протокол от 04.07.2017 г. на комисия назначена
със Заповед № 2436/12.11.2015 г. на Кмета на Община Габрово.
2. Копие на документите изискуеми по чл. 17, ал. 2 от НРПУРОИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/
/инж. Л. Георгиева/

/п/
/Р. Русева/

