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От Пламен Станков Алексиев -Кмет на Община Радомир
ОТНОСНО: Допълнение на Тарифа за определяне на наемни цени на общински
имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на по чл.
29 от Наредба за общинската собственост

Уважаеми общински съветници,
Предлагам, към тарифата по чл. 29 от Наредба за Общинската собственост,
приета с Решение № 293/19.12.2008 г. на Общински съвет гр. Радомир да се
приеме нова ал.3 към чл.8, със следния текст:
Чл. 8 /3/ За помещения общинска собственост, отдавани под наем на Сдружения
с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, вписани в
регистъра на юридическите лица, наемната цена за клубна дейност за 1 кв.м.
месечно е в зависимост от зоната, в която се намира помещението и е както
следва: а/ І зона – 2.00 лева; б/ ІІ зона – 1.80 лева; в/ ІІІ зона – 1.50 лева; г/ ІV
зона – селата – 1.00 лева
Моля, общинските съветници да обсъдят и приемат следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общински съвет гр. Радомир на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
29 от Наредба за общинската собственост допълва Тарифа за определяне на
наемни цени на общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани
под наем по реда на Наредба за Общинската собственост, със следния текст: За
помещения общинска собственост, отдавани под наем на Сдружения с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, вписани в
регистъра на юридическите лица, наемната цена за клубна дейност е в
зависимост от зоната, в която се намира помещението и е за 1 км.м. месечно
както следва: а/І зона – 2.00 лева; б/ІІ зона – 1.80 лева; в/ІІІ зона – 1.50 лева; г/ІV
зона – селата – 1.00 лева
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