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

№ 6 2 3

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За частично прекратяване на конкурс за „Отдаване под наем на части
от имот - публична общинска собственост в Южен парк - III част.
На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинска собственост,
чл.13 от НОС, във връзка с чл.1, т.2 и чл.30, ал.1 от Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, Решение
№ 731 по Протокол № 42 на СОС от 28.10.2021г., Заповед № СОА22-РД984/11.01.2022 г. на кмета на Столична община и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местно самоуправление и местна 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. Прекратява частично конкурс за „Отдаване под наем на части от
имот-публична общинска собственост, актувани с АОС №1368/17.07.2008
г. и АОС № 1681/17.08.2015 г. за поставяне на самостоятелни търговски
съоръжения със сезонен и часови режим на работа, съгласно одобрени
план - схеми за „Южен парк - III част за срок от 5 години“, за следните
обекти:
Обект № 10 /група 4, позиция 1/ - терен (част от алея) за поставяне на
самостоятелно търговско съоръжение със сезонен и часови режим на
работа, находящ се в гр. София, СО Район „Триадица“, „Южен парк - III
част”, вход, края на алея „Роналд Рейгън“ преди статуята с гълъбите - ляво
с площ 5 кв.м.
Вид и функция на съоръжението - търговски обект за хот-дог/
палачинки
Обект № 11 /група 4, позиция 2/ - терен (част от алея) за поставяне на
самостоятелно търговско съоръжение със сезонен и часови режим на
работа, находящ се в гр. София, СО Район „Триадица“, „Южен парк - III
част”, вход, края на алея „Роналд Рейгън“ преди статуята с гълъбите - ляво
с площ 5 кв.м.

Вид и функция на съоръжението - търговски обект за сладолед/фреш.
Обект № 12 /група 4, позиция 3/ - терен (част от алея) за поставяне на
самостоятелно търговско съоръжение със сезонен и часови режим на
работа, находящ се в гр. София, СО-Район „Триадица“, „Южен парк - III
част”, вход края на алея „Роналд Рейгън“ преди статуята с гълъбите-ляво с
площ 5 кв.м.
Вид и функция на съоръжението - търговски обект за царевица/
пуканки.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
прекратяване на конкурсната процедура по отношение на посочените погоре обекти.
3. Възлага на главния архитект на Столична община да преразгледа
одобрените план-схеми за Южен парк - III част и да премахне от същите
посочените по-горе обекти.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 87 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК08-5834/5/17.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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