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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 9 9

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, представляващ - III (трети) етаж от
сградата на 86-то ОУ „Св. Климент Охридски” за частно училище,
находящ се в гр.София, с.Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, изградено в УПИ
VIII - 433, кв.18, с.Владая на територията на Район “Витоша”.
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.1, т.2 и чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси 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:
1. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем за
срок от десет години на части от имот - публична общинска собственост за
частно училище, находящ се в сградата на 86-то ОУ „Св. Климент
Охридски”, ул. „Брезова гора“ № 2, с.Владая на територията на Район
“Витоша”, Акт за публична общинска собственост № 2874/20.01.2014 г.,
представляващ III (трети) етаж с площ от 1150,00 кв.м. при начална
конкурсна месечна цена в размер на 1050,00 (хиляда и петдесет лева) лева
без ДДС, съгласно изготвена експертна оценка от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД,
валидна до 10.12.2019 година.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
откриване на процедура за провеждане на конкурс. В конкурсната комисия
да бъде включен представител на Училищното настоятелство.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 85 от дневния

ред, по доклад № СОА19-ВК08-3356/8/11.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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