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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 8 1

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс с предмет „Отдаване под наем на реални части от имоти (терени) публична общинска собственост, находящи се на територията на СО Район „Сердика“, за поставяне на преместваеми обекти за търговска
дейност“, за срок от 5 години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.13 от Наредбата за общинската собственост, чл.4, ал.3, чл.30, ал.1, ал.4 и
чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси, във връзка с чл.1, т.2 от Наредба за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси и чл.10, ал.3 и чл.30 от Наредбата за
преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументалнодекоративни елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община

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 чрез конкурс за срок до предприемане на
действия по реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5
години части от имоти - публична общинска собственост, представляващи
терени за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията
на СО - Район „Сердика” по одобрени от главния архитект на Столична
община схеми за Район „Сердика”, както следва:
1. Обект № 2 - терен по Схема № 12, позиция 12 - 04, за разполагане
на 1 /един/ брой преместваем обект попадащ в улична регулация - ул.
„Каменоделска” и ул. „Малашевска” - тротоар пред УПИ II, кв. 4, м. НПЗ
„Хаджи Димитър - Малашевци”
• Павилион по индивидуален проект;

• Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за
погребални услуги - 60 кв.м.
• Начална наемна цена - 353,00 лв. (5,88 лв. за 1 кв.м.) без ДДС
2. Обект № 3 - терен по Схема № 27, позиция 27 - 1, за разполагане
на 1 /един/ брой преместваем обект попадащ в улична регулация - бул.
„Сливница” и ул. „Опълченска, м. ГГЦ - зона В17, кв.Банишора
• Павилион по типов проект;
• Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за
продажба на вестници, списания, тютюневи изделия - 6 кв.м.
• Начална наемна цена - 104,00 лв. (17,33 лв. за 1 кв.м.) без ДДС
II. Възлага на кмета на Столична община да открие процедурата по
провеждане на конкурса със своя заповед.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 67 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-8213/1/23.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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