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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 7 0

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За изменение и допълнение на Решение № 159, прието на Заседание
на Столичен общински съвет, проведено на 28.03.2018 г., протокол № 74,
за процедура по пряко отдаване под наем на обекти - общинска
собственост по реда на Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/
и Правилника за прилагане на ЗФВС.
На основание 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. Допълва т.1 на Решение № 159, прието на Заседание на Столичен
общински съвет, проведено на 28.03.2018 г., протокол № 74, както следва:
Досегашния текст: “Възлага на кмета на Столична община да
организира процедура за пряко отдаване под наем на ПИ с идентификатор
68134.1937.1450 по КККР на гр. София, с предназначение за спортно
игрище, находящ се в гр. София, кв. Бояна, с площ 8921 кв. м, за който е
отреден УПИ - за футболно игрище, по действащия ПУП на кв. 208а, м.
„ж.к. Гърдова глава“ по реда на ППЗФВС, при начална месечна цена в
размер на 1 640 / хиляда шестотин и четиридесет/ лева, без включен ДДС,
съгласно изготвена експертно оценка от сертифициран оценител на
„Софинвест“ ЕООД, при условията на чл. 77, ал. 2 от ППЗФВС със
Сдружение Спортен клуб „Витоша Спорт 2015“ - член на Българската
федерация по хандбал и Сдружение „ФК Лъвчета“ - член на Българския
футболен съюз се допълва с:
“Възлага на кмета на Столична община да организира процедура за
пряко отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на ПИ с
идентификатор 68134.1937.1450 по КККР на гр. София, с предназначение
за спортно игрище, находящ се в гр. София, кв. Бояна, с площ 8921 кв. м,

за който е отреден УПИ - за футболно игрище, по действащия ПУП на кв.
208а, м. „ж.к. Гърдова глава“ по реда на ППЗФВС, при начална месечна
цена в размер на 1 640 / хиляда шестотин и четиридесет/ лева, без включен
ДДС, съгласно изготвена експертно оценка от сертифициран оценител на
„Софинвест“ ЕООД, при условията на чл.77, ал.2 от ППЗФВС със
Сдружение Спортен клуб „Витоша Спорт 2015“ - член на Българската
федерация по хандбал и Сдружение „ФК Лъвчета“ - член на Българския
футболен съюз“.
2. Допълва и изменя т.2 на Решение № 159, прието на Заседание на
Столичен общински съвет, проведено на 28.03.2018 г„ протокол № 74,
както следва:
Досегашния текст: “Възлага на кмета на Столична община да
организира процедура за пряко отдаване под наем на ПИ с идентификатор
11394.1791.1981 по КККР на гр. София, с предназначение за стадион,
находящ се в с. Владая, с площ от 22 532 кв. м, за който е отреден УПИ
XXVII 734 - за парк и спорт по действащия ПУП на кв. 80, м. „с. Владая“,
заедно с изградените в имота сгради по реда на ППЗФВС, при начална
месечна цена в размер на 2 485 / две хиляди четиристотин осемдесет и пет/
лева, без включен ДДС, съгласно изготвена експертно оценка от
сертифициран оценител на „Софинвест“ ЕООД със Сдружение Футболен
клуб „Гранит“ - член на Българския футболен съюз се изменя и допълва с:
“Възлага на кмета на Столична община да организира процедура за
пряко отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на ПИ с
идентификатор 11394.1791.1981 по КККР на гр. София, с предназначение
за стадион, находящ се в с. Владая, с площ от 22 532 кв. м, за който е
отреден УПИ XXVII 734 - за парк и спорт по действащия ПУП на кв. 80, м.
„с. Владая“, заедно с изградената в имота сграда с идентификатор
11394.1791.2015.1 със застроена площ 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м.,
с предназначение: Спортна сграда, база, по реда на ППЗФВС, при начална
месечна цена в размер на 2 485 / две хиляди четиристотин осемдесет и пет/
лева, без включен ДДС, съгласно изготвена експертно оценка от
сертифициран оценител на „Софинвест“ ЕООД със Сдружение Футболен
клуб „Гранит“ - член на Българския футболен съюз
3. В останалата си част Решение № 159, прието на Заседание на
Столичен общински съвет, проведено на 28.03.2018 г„ протокол № 74
остава непроменена.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 12 от дневния

ред, по доклад № СОА19-ВК66-3660/08.05.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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