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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 7 3

на Столичния общински съвет
от 14.10.2021 година
За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на имот публична общинска собственост столово и бюфетно хранене на
територията на Район „Надежда“.
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.13
ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за общинската собственост и в съответствие с
разпоредбите на чл.1, т.2, чл.4, ал.3, чл.30, ал.1 и чл.31 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл.3 от Наредбата
за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските
училища на територията на Столична община и чл.21, ал.1 т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за
отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имот -публична
общинска собственост за организиране на столово и бюфетно хранене в
общинско училище на територията на СО - район “Надежда“ , както
следва:
Обособена позиция 1.
Ученически стол в 63 ОУ „Христо Ботев“, находящ се в гр. София,
район „Надежда“, кв. Требич, ул. „Леденика“ № 12“, АОС № 1890/
04.02.2012 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1331.730.5., включваща основна сграда, пристройка и столова.
Ученическият стол се намира на етаж 1, с площ - 240 кв.м.;
- месечна наемна цена за ученически стол 103.00 лв., без ДДС
на основание чл.28, ал.2 от Наредба за цените при сделки с недвижими
имоти на Столична община.

Обособена позиция 11.
Ученически бюфет в 63 ОУ „Христо Ботев“, находящ се в гр.София,
район „Надежда“, кв. Требич, ул. „Леденика“ №12“, АОС № 1890/2012 г.
Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор
68134.1331.730.5, включваща основна сграда, пристройка и столова.
Ученическият бюфет се намира на етаж 1, с площ - 12.50 кв.м.
месечна наемна цена за ученически стол 11.00 лв. без ДДС
на основание чл.28, ал.2 от Наредба за цените при сделки с недвижими
имоти на Столична община.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
откриване на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на части от имот публична общинска собственост по реда на
Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и
Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в
общинските училища на територията на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.10.2021 г., Протокол № 41, точка 35 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-241/5/01.07.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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