ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 108
от редовно заседание на Общински съвет Калояново,
Пловдивска област, прието с Протокол № 14/29.09.2016 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени – общинска собственост за поставяне
на преместваеми обекти
ВНОСИТЕЛ: Георги Л.Георгиев – Кмет на община Калояново
ДОКЛАДВА: ВЕСЕЛИН БОНОВ – Зам.кмет на община Калояново
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО
Р Е Ш И:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Общински съвет
Калояново дава съгласие за актуализация на приетата Годишна програма за управление
и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Калояново приета с
Решение № 23, взето с Протокол № 5/28.01.2016 г. на ОбС Калояново и добавя в раздел
ІІІ -3 б“Под наем”:
-Петно А /по одобрена схема/с площ от 55.51 кв.м., находящо се в УПИ ІІ от кв.
41 по ПУП на село Калояново, Пловдивска област;
-Площадно пространство между о.т. 99 и о.т. 122 – “Клиентски енергиен център”
с площ от 129.00 кв.м. , находящ се в кв. 41 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска
област;
-Площадно пространство източно от о.т. 164 – „Магазин за хранителни стоки и
кафе“ с площ от 30 кв.м. по ПУП на с. Песнопой, област Пловдив.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14 ал.7 от ЗОС на община
Калояново, Общински съвет Калояново дава съгласие за откриване на процедура за
провеждане на публичен таен търг за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на
терен публична общинска собственост за поставяне на временен преместваем обект –
Паливион по одобрена схема по смисъла на чл.56 от ЗУТ, както следва:
2.1. Петно А /по одобрена схема/с площ от 55.51 кв.м., находящо се в УПИ ІІ от
кв. 41 по ПУП на село Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. – 111.00 лв.- месечен
наем.
2.2. Площадно пространство между о.т. 99 и о.т. 122 – “Клиентски енергиен
център” с площ от 129.00 кв.м. , находящ се в кв. 41 по ПУП на с. Калояново,
Пловдивска област с н.т.ц. – 516.00 лв.- месечен наем.

2.3. Площадно пространство източно от о.т. 164 – „Магазин за хранителни стоки
и кафе“ с площ от 30 кв.м. по ПУП на с. Песнопой, област Пловдив с н.т.ц. – 45.00 лв.месечен наем.
3. Правомощия по изпълнението на решението се предоставят на кмета на
Община Калояново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/Младен Петров/
Общ брой общински съветници
- 17
Брой присъствали на гласуването
- 17
Гласували поименно "за"
- 17, както следва:
№

Трите имена

“за”

1.
Младен Иванов Петров
„за“
2.
Петя Иванова Павлова
„за“
3.
Христо Иванов Пищялов
„за“
4.
Иван Борисов Бекиров
„за“
5.
Франц Павлов Селимов
„за“
6.
Тодор Танев Димов
„за“
7.
Йонко Иванов Вангов
„за“
8.
Георги Илиев Тричков
„за“
9.
Петър Рангелов Карадамянов
„за“
10. Живко Иванов Здравков
„за“
11. Кръстю Иванов Кодошев
„за“
12. Иван Йосифов Яков
„за“
13. Сафет Шабан Ахмед
„за“
14. Пламен Данчев Николов
„за“
15 Йорданка Димитрова Порязова
„за“
16. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид
„за“
17. Павел Иванов Павлов
„за“
"Против"
- няма
“въздържали се”
- няма
Вярно при ОбС Калояново
Протоколчик:
/В.Шахънска/
Юрист ОбС Калояново:
/Йовка Якова/

“против”

“въздържали се”

