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 3 0

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на обособена част от сграда в имот - частна
общинска собственост на територията на СО - Район „Илинден“.
На основание чл.8, ал.1, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.19 от Наредбата за общинската собственост и
чл.1, т.1, във връзка с чл.4, ал.3, чл.30, ал.1 и ал.4 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3
от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и
чл.21, ал.1, т.8 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 открита процедура за провеждане на
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение - частна
общинска собственост - самостоятелен обект в сграда, за срок от 10 /десет/
години, както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1202.
782.5.101, със застроена площ - 81,17 кв.м., заедно със съответните
идеални части от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на
строеж върху мястото, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл.306, ет.1,
обект № 101, попадащо в УПИ I, кв.26, м. „Разсадника - Бежанци“ - 2001,
отразен в КК и КР на гр.София, одобрен със Заповед № РД-18-49/
16.09.2015г. на ИД на АГКК, АОС № 303/16.06.2021г.
Специфично конкурсно условие: за културна и обществена дейност
Допълнително конкурсно условие: всички неотложни основни ремонти с
цел възстановяване на общинския имот са за сметка на наемателя.
Начална конкурсна месечна наемна цена - 122,00 лв. /без ДДС/.
2. Първата наемна сума да се дължи след изтичане на три месечен
гратисен период, считан от датата на сключване на договора за наем.

3. Кметът на Столична община да издаде заповед и възложи на кмета
на Район „Илинден“, да утвърди конкурсната документация, да проведе
конкурса и да сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 94 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК08-5880/2/05.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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