ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ЗА Р Е Ш Е Н И Е
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-жи и г-да Общински съветници,
В общинско помещение с площ от 33,00 кв.м., находящо се в северната част
на ІІ-я етаж в сградата на Старата поща на ул. „А. П. Стоянов” №2 в гр.Чирпан, беше
настанено Сдружение с нестопанска цел „Рок фест – Чирпан” – гр. Чирпан. Срокът на
договора за наем изтече на 01.03.2016 г.
В тази връзка е постъпило заявление с вх. №26-00-3 / 11.03.2016 г. от
сдружението договорът да бъде подновен.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.6 и ал.8 от Закона за общинската собственост и
чл.20, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет – Чирпан дава съгласие Община Чирпан да
отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел „Рок фест – Чирпан” – гр. Чирпан с
булстат 176060873, седалище и адрес на управление гр. Чирпан, ул. „Райко Даскалов”
№19, представлявано от Калчо Славчев Василев с ЕГН 5904077722 – Председател на
УС, за развиване на дейност в гр. Чирпан, общинско помещение с площ от 33,00 кв.м.,
находящо се в северната част на ІІ-я етаж в сградата на Старата поща на ул. „А. П.
Стоянов” №2 в гр.Чирпан.
Упълномощава Кмета на общината да слючи договор за наем на обекта, за
срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена от 8,25 лв./месец без ДДС /съгласно
наемните цени, опрделени с Решение №172 / 27.11.2008 г. на Общински съвет –
Чирпан/.

Кичка Петкова…………………….
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал:……………………
А. Дончева – Гл.юрисконсулт

