СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 8 9

на Столичния общински съвет
от 25.11.2021 година
За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на имот или част от него - публична
общинска собственост, находящ се на територията на Район
„Кремиковци“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1, чл.14, ал.7, във връзка с aл.2 от Закона
за общинската собственост, чл.13 от Наредбата за общинската собственост
и във връзка с чл.1, т.2, във връзка с чл.4, ал.3 и чл.30 от Наредбата за
условната и реда за провеждане на търгове и конкурси

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем за
лекарски кабинети за срок от 5 /пет/ години на общински имоти - публична
общинска собственост, както следва:
Помещения, находящи се на втори етаж oт двуетажна сграда,
целият с площ от 286 кв.м. /кметство 92,70 кв.м. и здравна служба 193,30 кв.м./, находяща се в с.Долни Богров, ул. „1-ва“ № 31, CO Район „Кремиковци“ - публична общинска собственост, АОС № 114/
04.03.1997 г., съставляващ две помещения - обособени позиции № 1 и
№ 2, които ще се използват за лекарски кабинети, както следва:
№ 1: лекарски кабинет с площ 12,00 кв.м. и приемна с площ 15,00
кв.м., със специфично конкурсно условие - за лекарски кабинет с начална
конкурсна наемна цена, в размер на 100,00 лв./месец без ДДС.

№ 2: лекарски кабинет с площ от 17,00 кв.м., със специфично
конкурсно условие - за лекарски кабинет с начална конкурсна наемна цена,
в размер на 63,00 лв./месец без ДДС.
Обособена позиция № 2:
Части от сграда, представляващи лекарски кабинет и
манипулационна с обща площ от 30,22 кв.м. с идентификатор
16448.7721.244.3 цялата със застроена площ 91,00 кв.м., находящи се в
здравната служба на с.Горни Богров, ул. „Трети март “ № 12, СО Район „Кремиковци“, AОC № 1600/12.09.2011 г. - публична общинска
собственост.
Специфични условия за конкурса: за лекарски кабинет
Начална конкурсна месечна наемна цена: 106.00 лв. /месец без ДДС.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
откриване на конкурсната процедура.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.11.2021 г., Протокол № 43, точка 41 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-12114/2/14.10.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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