РЕШЕНИЕ № 116
28.06.2018 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
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, 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 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 /ПМГ „Акад.
Иван Гюзелев”, гр. Габрово/, с АОС № 512/10.12.1997 г. и Протокол образец
16/22.01.1980 г., с идентификатор 14218.518.372.2 по КККР на гр. Габрово,
представляваща кабинет за дентална медицина, разположен на първия етаж от втори
кабинетен корпус – източна страна на училищната сграда, с достъп откъм източния
вход на училището, с право на ползване на санитарен възел, с полезна площ от 16,80
кв.м., с предназначение – Кабинет за дентална медицина, за срок до 30.06.2023 г.
Начална тръжна цена – 37,13 лв. /тридесет и седем лева и 13 ст./ на месец.
Върху наемната цена не се начислява ДДС.
2. Публичният търг да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ
от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово.
3. Задължава директора на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, да открие
процедурата за провеждане на публичен търг за отдаване под наем в срок до 3 /три/
месеца, считано от датата на получаване на решението.
Приложение: Копие от мотивирано предложение с вх. № ОССД-02-10-15/
30.05.2018 г., от Директора на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово, за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
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