СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 8 6

на Столичния общински съвет
от 14.10.2021 година
За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на
територията на СО - Район „Връбница“.
На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.14 от
Закона за общинската собственост, чл.1, чл.4, ал.3 и чл.31 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл.19, ал.1, ал.2 и
ал.3 от Наредбата за общинската собственост 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 да бъде проведена процедура за провеждане на
конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна
общинска собственост, терен № 9 с площ от 10 кв.м., находящ се в ж.к.
„Обеля-2“, кв.3 до бл.228, схема № 25, одобрена от главния архитект на
Столична община - представляващ част от поземлен имот с идентификатор
68134.2816.2398, целия с площ от 11 004 кв.м. по КККР на гр.София, Район
„Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 година на
изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I-2398 „за комплексно
жилищно строителство“, кв.3 и в улици, м. „ж.к. Обеля-2“ по действащ
регулационен план, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/
27.09.2012 година на СОС, с административен адрес: гр. София, район
„Връбница“ и АЧОС № 2765/17.12.2012 г. с предназначение за разполагане
на павилион и начална наемна цена 35.00 лева за месец без ДДС,
определена от лицензиран експерт оценител, сключил рамков договор със
Столична община.

2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
откриване на процедурата по провеждане на конкурса, съгласно чл.31, ал.1
и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.10.2021 г., Протокол № 41, точка 48 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-8952/1/19.08.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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