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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 7 7

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок до
5 (пет) години на обособен обект от недвижим имот, намиращ се на втори
етаж в бившата сграда на МУЦТПО, публична общинска собственост, с
площ от 265.35 кв.м., бул. „Генерал Скобелев” № 58, УПИ I за муц, кв.285,
м. „Еврейски гробища”, АОС № 1829/2019 г..
На основание чл.14, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.13 от Наредба за общинската собственост, чл.24 от
Наредба за цените при сделки с недвижими имоти, чл.1, т.2, чл.4, ал.3 и
чл.30, ал.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси и чл.21, ал.1, т.8 от Закон 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 се проведе публично оповестен конкурс за
отдаване под наем за срок от 5 години на имот - публична общинска
собственост (АПОС № 1829/12.02.2019 година на СО - Район "Красно
село"), представляващ обособен обект с площ 265,35 кв.м., включващ три
учебни зали, кабинет, коридор, фоайе, преддверие, санитарни възли, фоайе
и стълбище от самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.202.116.1.2, целият с площ 872 кв.м., находящ се на втория етаж в
сграда с идентификатор 68134.202.116.1 на булевард "Генерал Скобелев"
№ 58, район "Красно село" (бивша сграда МУЦТПО), която сграда е
построена в поземлен имот с идентификатор 68134.202.116, който по плана
за регулация представлява урегулиран поземлен имот I "за МУЦ" от
квартал № 285 в местност "Еврейски гробища'', при следните условия:
-кандидатите да са лица открити и лицензирани по Закона за
народната просвета;

-специфично конкурсно условие - за образователни и просветни
цели;
-при начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 1 041,00
(хиляда четиридесет и един) лева, без ДДС (532,00 евро, без ДДС),
определена на преференциален принцип, съгласно чл. 24 от Наредбата за
цените при сделки с недвижими имоти на Столична община от "Консулт
2007" ЕООД, с което Столична община има сключен рамков договор по
същата наредба.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
откриване на процедура за провеждане на конкурс.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 63 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-5468/1/11.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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