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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 7 6

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под
наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска
собственост, попадащ в улична регулация.
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.13 от
Наредба за общинска собственост, чл.1, т.2, чл.4, ал.3, чл.30, ал.1 и ал.4 от
Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.30,
ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на СО 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. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на конкурс за
отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот в улична
регулация, публична общинска собственост за поставяне на преместваем
обект за търговска и обслужваща дейност, видно от одобрена локална
схема Н от 07.09.2010 г. на Главния архитект на гр. София, при
специфични конкурсни условия както следва:
I.1 H1- H1 - павилион с площ от 28,00 кв.м., по индивидуален проект,
с предназначение и функция за търговска дейност кафене, с начална
конкурсна месечна наемна стойност в размер на 581.00 (петстотин
осемдесет и един) лева без ДДС;
- кандидатите да не променят предназначението и дейността на
обекта по одобрена локална схема Н, за срока на действие на договора за
наем;
II. Възлага на кмета на Столична община да внесе за утвърждаване в
Постоянната комисия по икономика и собственост на Столичен общински

съвет конкурсната документация. След утвърждаването й от комисията,
кметът на Столична община да издаде заповед за откриване на процедура
за провеждане на публично оповестен конкурс за обектите по т.I от
решението.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 66 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-4549/2/24.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

