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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 4 1

на Столичния общински съвет
от 12.03.2015 година
За провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот,
собственост на „Егида - София” ЕАД.
На основание чл.11, ал.1, т.17 от Наредбата за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в
търговските дружества и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 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 на „Егида - София” ЕАД, ЕИК 121660480 да открие
процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10
(десет) години на следния недвижим имот - собственост на дружеството:
Обект „Гарнизонно стрелбище”, находящ се в гр.София, Столична
община - Район „Триадица”, бул. „България” № 39, м. „Южен парк II ч.”,
състоящ съгласно АОС № 530/02.06.1999 г. от: първо тяло - застроено на
един етаж, с два входа от север и югоизток, в което са разположени три
стаи, зала за прожекции, санитарен възел и обслужващи помещения, второ
тяло - застроено на един етаж, с вход от север, състоящо се от хале „Експозиционна зала”, от която в южната посока са изградени три тунела;
трето тяло, застроено на два етажа, с тавански етаж и мазе под него, с вход
от североизток, първи етаж - голяма стая „общ арест”, две стаи, стълбище
към таванско помещение, със застроена площ на сградата 560 кв.м., като
изложбената едноетажна сграда не е предмет на конкурса.
Началната месечна наемна цена, определена въз основа на изготвена
експертна оценка от лицензиран оценител, възлиза на 6 000.00 лв. (шест
хиляди лева), без включен ДДС.
2. Възлага на изпълнителния директор на „Егида - София” ЕАД да
организира и проведе процедурата съгласно т.1. и да сключи договори за
наем със спечелилия участник.

3. Утвърждава конкурсна документация (Приложение № 1).
4. Възлага на изпълнителния директор на „Егида - София” ЕАД да
докладва в Постоянната комисия по стопанска политика и общинска
собственост за резултатите от проведения конкурс.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.03.2015 г., Протокол № 78, точка 12 от дневния
ред, по доклад № СО15-7000-203/2/27.02.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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