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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 7 8

на Столичния общински съвет
от 27.06.2019 година
За отдаване под наем на части от площта на сгради - публична
общинска собстевност, предоставени за управление на ОП СПТО.
На основание чл.14, ал.3, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.14, ал.2, чл.13 от Наредбата за общинска
собственост, чл.1, т.2, чл.4, ал.3 и чл.30 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на СОС 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:
I. Да се отдадат под наем за срок от 3 /три/ години следните части от
площта на сгради - публична общинска собственост, предоставени за
управление на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, а
именно:
• 1 кв.м. от площта на административната сграда с идентификатор
87401.7547.182.1, находяща се на площадка „Садината“ (поземлен имот с
идентификатор № 87401.7547.182);
• 1 кв.м. от площта на помещението за отдих в сграда „Механично
сепариране“ с идентификатор 87401.7547.182.14, в Инсталацията за МБТ,
находяща на площадка „Садината“ (поземлен имот с идентификатор
№ 87401.7547.182);
• 1 кв.м. от помещението за отдих в административната сграда, с
идентификатор 16448.7865.1.2, находяща се на площадка „Хан Богров“
(поземлени имоти с идентификатори № 16448.7865.1 и№ 16448.7865.2.).
II. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на публично
оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части
от площта на сгради, съгласно т.I от настоящото решение.

III. Определя началната конкурсна цена, на база експертна оценка за
определяне пазарна стойност на начална конкурсна наемна цена, изготвена
от лицензиран независим оценител, както следва:
• 6,70 лв. (шест лева и седемдесет стотинки) без ДДС за един месец
за 1 кв.м. за сградите от площадка „Садината“;
• 6,44 лв. (шест лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС за
един месец за 1 кв.м. за сградите от площадка „Хан Богров“.
IV. Приема специфични условия за конкурса, съгласно Приложение
№ 1 към настоящото решение.
V. Възлага на кмета на Столична община да създаде организация за
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
имотите по т.I от настоящото решение, публична общинска собственост по
реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 78, точка 4 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК08-3094/9/18.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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