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

№ 1 1 7

на Столичния общински съвет
от 24.02.2022 година
За провеждане на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване
под наем на нежилищен имот - терен - частна общинска собственост,
находящ се на територията на СО - Район „Сердика“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.55 от Закона за устройство на територията,
чл.8, ал.1, и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за общинска
собственост, чл.1, т.1, чл.4, ал.3 и чл.30, ал.4 от Наредба за реда и
условията 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:
1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс за срок до
започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но
не повече от 10 (десет) години поземлен имот - терен, с площ от 3386,00
кв.м., находящ се в гр.София, Район „Сердика“, ул. „Каменоделска“ № 7,
обозначен в одобрена кадастрална карта с идентификатор 68134.510.1660,
пл. № 37 по кадастрален план предхождаща КККР, одобрен със Заповед №
РД-18-53/23.11.2011 г., с АОС № 553/09.05.2000 г. на СО-Район „Сердика“,
с начална конкурсна месечна наемна цена: 948.00 лв. (деветстотин
четиридесет и осем лева) - 0,28 лв./кв.м, без включено ДДС, съгласно
изготвена оценка от лицензиран оценител.
Специфично конкурсно условие: терена ще се ползва за паркинг.
2. В конкурсната документация, в т.„VІІ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ“ да се заложи единствен
критерий за оценка при провеждане на конкурса - месечна наемна цена,
като участника, предложил най-висока месечна наемна цена се класира на
първо място.

3. Възлага на кмета на Столична община да открие процедурата по
провеждане на конкурса със своя заповед.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 48, точка 18 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК08-1099/2/18.02.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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