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Относно: Необходимост от провеждане на процедура конкурс за отдаване под
наем на нежилищен имот - частна общинска собственост
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Моля на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Приложение
№1 към Решение № 108 по Протокол № 29/25.02.2021г. на СОС, да бъде проведена
процедура за обявяване на конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост - терен с площ от 0.55 кв. м. , находящ се в ж.к. „Връбница-1“, до бл.501представлявщ част от поземлен имот с идентификатор 68134.2820.1992, целия с площ
от 5599 кв. м. по КККР на гр. София, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД18-39/20.07.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор
68134.2820.1992 по КККР на гр. София, район „Връбница“, попадащ в УПИ- „за
жилищно строителство“, кв.67, по действащ регулационен план на м. „ж. к Връбница1“ , одобрен с Решение № 167 по Протокол № 79/26.03.2015г. на СОС и с АЧОС №
2773/ 17.12. 2012г.
Срок за отдаване под наем - 10 /десет/ години
Начална наемна цена 2.85 лева за месец без ДДС, определена от лицензиран
експерт оценител, сключил рамков договор със Столична община
С предназначение – за поставяне на метален шкаф за захранващ ТВ-блок

Моля настоящият доклад да бъде докладван на заседание на Столичния
общински съвет за стартиране на процедура за отдаване под наем на имота, и
/РС/
Писмото се издава в 3 екземпляра.
Изпраща се 1 екземпляр на адресата на хартиен носител и чрез СЕОС, 1 екземпляр е за отдел
„ПОКТДС“ и 1 екземпляр е за УАСО.
Приложения- 5 бр., 16 л.

вземане на решение за провеждането на конкурс.
Приложения: Проект на решение – 2бр. /4 л. /;
Доклад до кмета на Столична община – 1бр. /2 л. /
Заверено копие от АОС № 2773/17.12.2012г. -1 бр. /2 л./;
Анализ на правното състояние на имота – оригинали - 1 бр./1 л./;
Доклад за пазарната оценка на имота – оригинали - 1 бр. - /13 листа/.;
Скица на поземлен имот – заверено копие - 1бр. /5л./

Приложение
СОС.pdf
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/РС/
Писмото се издава в 3 екземпляра.
Изпраща се 1 екземпляр на адресата на хартиен носител и чрез СЕОС, 1 екземпляр е за отдел
„ПОКТДС“ и 1 екземпляр е за УАСО.
Приложения- 5 бр., 16 л.
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РЕШЕНИЕ

N

ПРОЕКТ!

на Столичния общински съвет

2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на CO - район
„Връбница“ на основание чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде проведена процедура за обявяване на конкурс за отдаване
под наем на имот - частна общинска собственост - терен с площ от 0.55 кв. м., находящ
се в ж.к. „Връбница-1“, до бл.501-представлявщ част от поземлен имот с идентификатор
68134.2820.1992, целия с площ от 5599 кв. м. по КККР на гр. София, район „Връбница“,
одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с
идентификатор 68134.2820.1992 по КККР на гр. София, район „Връбница“, попадащ в
УПИ- „за жилищно строителство“, кв.67, по действащ регулационен план на м. „ж. к
Връбница-1“ , одобрен с Решение № 167 по Протокол № 79/26.03.2015г. на СОС и с
АЧОС № 2773/ 17.12. 2012г.с предназначение за поставяне на метален шкаф за
захранващ ТВ-блок и начална наемна цена 2.85 лева за месец без ДДС, определена от
лицензиран експерт оценител, сключил рамков договор със Столична община.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за откриване на
процедурата по провеждане на конкурса, съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
2021г., Протокол №,точка
от дневния

Решението се издава в 4 екземпляра
Изпраща се на хартиен носител за адресата и чрез СЕОС. Приложения няма.
/РС/

ред, по доклад
общински съвет.

2021г.

и е подпечатано с официалния печат на Столичния

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по
стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

/Елен Г ерджиков/

Съгласувал :
П. Атанасова - Главен юрисконсулт отдел „ПОКТДС“ при район „Връбница“

Решението се издава в 4 екземпляра
Изпраща се на хартиен носител за адресата и чрез СЕОС. Приложения няма.

