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

№ 5 2 4

на Столичния общински съвет
от 07.07.2022 година
За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска
собственост.
На основание чл.8, ал.1 и ал.4, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.13, ал.1 от Наредбата за общинската
собственост, чл.1, т.2, във връзка с чл.4, ал.3 и чл.30, ал.1 и ал.4 от
Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и
чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на части от имот в сградата на 88 СУ
„Димитър Попниколов“, находяща се в гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул.
„Димитър Попниколов“ № 7, АпОС № 3395/06.06.2013 г., а съгласно
регулационен план на местност „ж.к. Овча купел 1“, в УПИ V-за училище,
кв.114, както следва:
1.1. Реална част с площ 510,00 (петстотин и десет) кв.м., обособена за
спортни дейности. Начална конкурсна месечна цена, определена от
Столичния общински съвет, на база изготвена експертна оценка от
сертифициран оценител, в размер на 1377,00 /хиляда триста седемдесет и
седем/ лв., без ДДС. Срок за отдаване под наем за 5 (пет) години.
Специфично конкурсно условие - обектът да се използва за спортни
дейности. В конкурсната документация като критерий за оценка на
подадените оферти ще бъде посочено ползването на преференциални цени
за учениците от училището за упражняване на спортни дейности.

1.2. Реална част с площ 21,00 (двадесет и един) кв.м., обособена за
зъболекарски кабинет. Начална конкурсна месечна цена 75,00 (седемдесет
и пет) лв., без ДДС. Срок за отдаване под наем за 5 (пет) години.
Специфично конкурсно условие - обектът да се използва за зъболекарски
кабинет.
2. Възлага на кмета на СО 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 07.07.2022 г., Протокол № 59, точка 49 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-15140/6/02.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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