
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДРЯНОВО 

 

С Т А Н О В И Щ А  на 

ПК ”Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения част от недвижим имот - частна 

общинска собственост – Поликлиника, с идентификатор 23947.501.129.1 по 

КК на гр. Дряново (2700-45/08.03.2019г) 

Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

 

На свое заседание, проведено на 25.03.2019г, ПК”ФИПКОП” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: 

ПК „ФИПКОП“ подкрепи материала с докладваното допълнение от 

Вносителя по т.2 от проекта за решение и предлага на Общинския съвет да 

приеме следното решение: 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.14 ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.18 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Дряново: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс на 

„Диагностично-консултативен център I - Габрово“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години на 

част от имот частна общинска собственост - помещения с обща площ 100.40 кв.м, 

както следва: 

Кабинет №107 /зъбни снимки/ - 12.00 кв.м; Кабинет „Рентгенографичен“ - 

40.00 кв.м /първи етаж/ и Кабинет №304 - 36.90 кв.м; Кабинет №305 - 11.50 кв.м 

/трети етаж/, 

които са част от Поликлиника, представляваща сграда с ид.23947.501.129.1 по 

КК на гр. Дряново. 

2. Определя начален месечен наем, съгласно т.III.6 от Тарифата за базисни 

месечни наемни цени на имоти общинска собственост /в лева на кв.м./, в размер на 

50.20 /петдесет лева и двадесет стотинки/ без ДДС (100.40 кв.м х 0.50 лв), която ще 

се актуализира тримесечно с коефициента на инфлация, обявен от Националния 

статистически институт и ще важи за следващото тримесечие. 

3. „Диагностично-консултативен център I – Габрово“ ЕООД да използва 

предоставените помещения единствено за осъществяване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ за образна диагностика и клинична лаборатория. 

4. Възлага на кмета на Общината да сключи Договор за наем с „Диагностично-

консултативен център I – Габрово“ ЕООД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ФИПКОП”: /п/ 

/Стефан Енчев/ 

 

На свое заседание, проведено на 19.03.2019г, ПК”ЗСДЖН” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: 

ПК „ЗСДЖН“ приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ЗСДЖН”: /п/ 

/Даниела Василева/ 


