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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА РЕГ. № СОА22- ВК08-8581/03.06.2022 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за
осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок
до 5 (пет) календарни години, в общинските училища на територията на СО –
район „Искър“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс,
по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене
в общинските училища на територията на Столична община и Наредба за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО.

СТАНОВИЩЕ
ОТ МИРОСЛАВ БОРШОШ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СО
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В Столична община е представен доклад с рег. СОА22-ВК08-8581/03.06.2022 г. от г-н
Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“ за откриване на процедура за отдаване под наем на
части от имоти- публична общинска собственост за осъществяване на дейности за
ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 /пет/ години общинските училища на
територията на район „Искър“.

Във връзка с горното изразяваме положително становище и подкрепяме проекта на
решение и доклада на кмета район „Искър“ по целесъобразност.
С уважение,
7.6.2022 г.

X

МИРОСЛАВ БОРШОШ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Miroslav Laslo Borshosh

Съгласувал чрез АИССО:
Мария Минчева – директор на дирекция Образование, 07.06.2022 г.
Изготвил чрез АИССО:
Нели Манчева – главен експерт в дирекция „Образование“, 07.06.2022 г.

Електронен документ, подписан с КЕП. Писмото се изпраща до адресата чрез АИССО/СЕОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИСКЪР”
София, бул. ”Кръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел.: 979 13 10; 979 07 11

ДО Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ
ИВАЙЛО ЦЕКОВ, КМЕТ НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“
Относно: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост,
за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок до 5
(пет) календарни години, в общинските училища на територията на СО – район
„Искър“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс, по реда на
Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските
училища на територията на Столична община и Наредба за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на територията на СО.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за
организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на
територията на Столична община, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 4 ал. 3, чл. 30, ал. 1 и чл.31
от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен
общински съвет, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 ал.1, ал. 2 и
ал. 3 от Наредбата за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изтичане на договорите на фирмите, осигуряващи ученическото
столово и бюфетно хранене на територията на район „Искър“, предлагам да бъде
проведен конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска
собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5
(пет) календарни години по следните обособени позиции:
Обособена позиция I за 68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков”

Ученически стол с площ 280 кв. м., състоящ се от столова, кухня, умивалня и складови
помещения, находящ се на партерния етаж в сградата на 68-мо ОУ, гр. София, ж.к.
„Дружба“ 2ч., бул. „Цветан Лазаров“ 112., АОС № 2212/03.08.2018 г. Ученическият
стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1725.2, съгласно скица № 15263303 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 158,20 лв. /сто петдесет и осем лева и
двадесет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените
при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Ученически бюфет с площ 12 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата на 68-мо
ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., бул. „Цветан Лазаров“ 112., АОС № 2212/03.08.2018
г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1725.4, съгласно
скица № 15-263295 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 6,66 лв. /шест лева и шестдесет и
шест стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при
сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1505.1725 по КК и КР, одобрени със Заповед РД18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ I, отреден
за училище, кв.3, по ПР ж.к. „Дружба“ 2 част, одобрен със Заповед № РД-50-0970/28.02.1984 г. на Гл. арх. на София.
Обособена позиция II за 150 – то ОУ „Цар Симеон Първи“
Ученически стол с площ 250 кв. м., състоящ се от столова, кухня, разливно и мокро
помещение, находящ се на партерния етаж в сградата на 150-то ОУ, гр. София, ж.к.
„Дружба“ 2ч., ул. „Делийска воденица“ 11., АОС № 2213/03.08.2018 г. Ученическият
стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1767.2, съгласно скица № 1571265 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 141,25 лв. /сто четиридесет и един
лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата
за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Ученически бюфет с площ 13 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата на 150-то
ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Делийска воденица“ 11., АОС №
2213/03.08.2018 г. Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1767.1, съгласно скица № 15-71262 на СГКК.
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-

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 7,22 лв. /седем лева и двадесет и
две стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при
сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1505.1767 по КК и КР, одобрени със Заповед
РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ
IV, отреден за училище, кв.7а, по ПР ж.к. „Дружба“ 2 част, одобрен със Заповед №
РД-50-09-718/30.12.1986 г. на Гл. арх. на София.
Обособена позиция III за 163 – то ОУ „Черноризец Храбър“
Ученически стол с площ 497,68 кв. м., състоящ се от столова, кухня, разливно и мокро
помещение, находящ се на партерния етаж в сградата на 163-то ОУ, гр. София, ж.к.
„Дружба“ 2ч., ул. „Обиколна“ 63., АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се
намира в сграда с идентификатор 68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на
СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 281,19 лв. /двеста осемдесет и един
лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата
за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Ученически бюфет с площ 49 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата на 163-то
ОУ, корпус Д, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Обиколна“ 63., АОС №
1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 27,20 лв. /двадесет и седем лева и
двадесет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените
при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Ученически бюфет с площ 40 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата на 163-то
ОУ, корпус Б, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Обиколна“ 63., АОС №
1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1835.3, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 22,20 лв. /двадесет и два лева и
двадесет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените
при сделки с недвижими имоти на Столична община.
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Сградата е разположена в ПИ с 68134.1505.1835 по КК и КР, одобрени със Заповед
РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ I,
отреден за училище, кв.21, по ПР ж.к. „Дружба“ 2 част, одобрен със Заповед № РД50-09-718/30.12.1986 г. на Гл. арх. на София.
Обособена позиция IV за 108 – то СУ „Никола Беловеждов“
Ученически стол с площ 349 кв. м., състоящ се от столова, кухня и разливно
помещение, находящ се в сутерена на сградата на 108-то СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“
1ч., ул. „5-038“ 15., АОС № 2214/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с
идентификатор 68134.1500.77.1, съгласно скица № 15-71247 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 190,30 лв. /сто и деветдесет лева и
тридесет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените
при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Ученически бюфет с площ 13 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата на 108мо СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1ч., ул. „5-038“ 15., АОС № 2214/03.08.2018 г.
Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор 68134.1500.77.1, съгласно
скица № 15-71247 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 7,35 лв. /седем лева и тридесет и
пет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при
сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1500.77 по КК и КР, одобрени със Заповед
РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ I,
отреден за училище, кв.59, по ПР ж.к. „Дружба“ 1 - 1 и 2 част, одобрен с Решение
№555 по Протокол №19 от 28.07.2016 г. на СОС.

Обособена позиция V за 69 – то СУ „Димитър Маринов“
Ученически стол с площ 50 кв. м., състоящ се от столова, находящ се партерния етаж в
сградата на 69-то СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1ч., ул. „Чудомир Топлодолски“ 2,
АОС № 1446/05.02.2014 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1500.649.1, съгласно скица № 5376 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
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-

Месечна наемна цена на ученическия стол 28,25 лв. /двадесет и осем лева и
двадесет и пет стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за
цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Ученически бюфет с площ 15 кв. м., находящ се партерния етаж в сградата на 69-то СУ,
гр. София, ж.к. „Дружба“ 1ч., ул. „Чудомир Топлодолски“ 2, АОС № 1446/05.02.2014 г.
Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1500.649.1, съгласно
скица № 5376 на СГКК.
-

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 8,48 лв. /осем лева и четиридесет и
осем стотинки/ без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при
сделки с недвижими имоти на Столична община.

Сградата е разположена в ПИ с 68134.1500.649 по КК и КР, одобрени със Заповед
РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ УПИ II,
отреден за училище, кв.18, по ПР ж.к. „Дружба“ 1 - 1 и 2 част, одобрен с Решение
№555 по Протокол №19 от 28.07.2016 г. на СОС.
Договорите за отдаване под наем на описаните обекти изтичат през месец юни 2022 г.
Намирам за целесъобразно конкурсът да бъде проведен преди изтичането на учебната
2021/2022 г., за да може приемо-предаването на обектите и съпътстващите ги ремонтни
дейности да бъдат извършени когато учениците са във ваканция, за да не бъде
нарушено нормалното протичане на учебния процес.
С оглед на изложеното моля, да бъде взето решение за откриване на процедура за
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична
общинска собственост за срок от 5 (пет) календарни години, съгласно чл.3 от Наредба
за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на
територията на Столична община и във връзка с Наредбата за условията и ред за
провеждане на търгове и конкурси на СОС.
За горепосочените обекти няма образувани дела и не са предмет на спорове.

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АОС 2212/03.08.2018 г.
АОС 2213/03.08.2018 г.
АОС 1778/15.01.2016 г.
АОС 2214/03.08.2018 г.
АОС 1446/05.02.2014 г.
Протоколи за нормиране наемите на ученическите столове и бюфети /наемни
определения/
7. Скици на имотите от АГКК
8. Схеми на помещенията
9. Становище от г-жа Румяна Парцова, директор на 68 – мо СУ
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10. Доклад от г-жа Виолина Велкова, директор на 150-то ОУ
11. Становище от г-жа Катя Дойнова, директор на 163-то ОУ
12. Становище от г-жа Лилия Тодорова, директор на 108-мо СУ
13. Доклад от г-жа Теодора Дочева, директор на 69- то СУ
14. Проект на Решение

С уважение,
Възстановим подпис

X

Ивайло Цеков

КМЕТ НА РАЙОН "ИСКЪР"
Подписано от: IVAYLO ELKOV TZEKOV

Съгласувал:
3.6.2022 г.

X

М. Чалъкова

СЕКРЕТАР НА РАЙОН "ИСКЪР"
Signed by: Magdalena
Chalakova

3.6.2022 г.

X

Д. Цветкова

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УОСТД
Signed by: Daniela

Tsvetkova

Изготвил:
И. Дочева, мл. експерт ОС
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е №..............
на Столичен общински съвет
от .....................2022 г.
Относно: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за
осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно хранене за срок
до 5 (пет) календарни години, в общинските училища на територията на СО
– район „Искър“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен
конкурс, по реда на Наредба за организиране на ученическо столово и
бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична
община и Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на територията на СО.
Правно основание: чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за организиране на
ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на
Столична община, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 4 ал. 3, чл. 30, ал. 1 и чл.31 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл.
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за
общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местна администрация.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на
ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) календарни години, както
следва:
1.1 68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков”
1.1.1 Ученически стол с площ 280 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата
на 68-мо ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., бул. „Цветан Лазаров“ 112., АОС №
2212/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1725.2, съгласно скица № 15-263303 на СГКК.
- Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
- Месечна наемна цена на ученическия стол 158,20 лв. /сто петдесет и осем лева и
двадесет стотинки/ без ДДС.

1.1.2 Ученически бюфет с площ 12 кв. м, находящ се на партерния етаж в сградата
на 68-мо ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., бул. „Цветан Лазаров“ 112, АОС №
2212/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1725.4, съгласно скица № 15-263295 на СГКК.
- Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
- Месечна наемна цена на ученическия бюфет 6,66 лв. /шест лева и шестдесет и шест
стотинки/ без ДДС.
1.2 150 – то ОУ „Цар Симеон Първи“

-

-

1.2.1 Ученически стол с площ 250 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата
на 150-то ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Делийска воденица“ 11., АОС №
2213/03.08.2018 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1767.2, съгласно скица № 15-71265 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 141,25 лв. /сто четиридесет и един лева
и двадесет и пет стотинки/ без ДДС.
1.2.2 Ученически бюфет с площ 13 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата
на 150-то ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Делийска воденица“ 11., АОС №
2213/03.08.2018 г. Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1767.1, съгласно скица № 15-71262 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 7,22 лв. /седем лева и двадесет и две
стотинки/ без ДДС.

1.3 163 – то ОУ „Черноризец Храбър“

-

-

1.3.1 Ученически стол с площ 497,68 кв., находящ се на партерния етаж в
сградата на 163-то ОУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Обиколна“ 63., АОС №
1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 281,19 лв. /двеста осемдесет и един лева
и деветнадесет стотинки/ без ДДС.
1.3.2 Ученически бюфет с площ 49 кв. м., находящ се на партерния етаж в
сградата на 163-то ОУ, корпус Д, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Обиколна“ 63.,
АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1835.1, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 27,20 лв. /двадесет и седем лева и
двадесет стотинки/ без ДДС.
1.3.3 Ученически бюфет с площ 40 кв. м., находящ се на партерния етаж в
сградата на 163-то ОУ, корпус Б, гр. София, ж.к. „Дружба“ 2ч., ул. „Обиколна“ 63.,

-

АОС № 1778/15.01.2016 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1505.1835.3, съгласно скица № 15-13104 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 22,20 лв. /двадесет и два лева и
двадесет стотинки/ без ДДС.

1.4 108 – то СУ „Никола Беловеждов“

-

-

1.4.1 Ученически стол с площ 349 кв. м., находящ се в сутерена на сградата
на108-то СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1ч., ул. „5-038“ 15., АОС № 2214/03.08.2018
г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор 68134.1500.77.1,
съгласно скица № 15-71247 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 190,30 лв. /сто и деветдесет лева и
тридесет стотинки/ без ДДС.
1.4.2 Ученически бюфет с площ 13 кв. м., находящ се на партерния етаж в
сградата на 108-мо СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1ч., ул. „5-038“ 15., АОС №
2214/03.08.2018 г. Ученическият бюфет се намира в сграда с идентификатор
68134.1500.77.1, съгласно скица № 15-71247 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 7,35 лв. /седем лева и тридесет и пет
стотинки/ без ДДС.

1.5 69 – то СУ „Димитър Маринов“

-

-

2.

1.5.1 Ученически стол с площ 50 кв. м., находящ се партерния етаж в
сградата на 69-то СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1ч., ул. „Чудомир Топлодолски“ 2,
АОС № 1446/05.02.2014 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1500.649.1, съгласно скица № 5376 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене;
Месечна наемна цена на ученическия стол 28,25 лв. /двадесет и осем лева и
двадесет и пет стотинки/ без ДДС.
1.5.2 Ученически бюфет с площ 15 кв. м., находящ се партерния етаж в
сградата на 69-то СУ, гр. София, ж.к. „Дружба“ 1ч., ул. „Чудомир Топлодолски“ 2,
АОС № 1446/05.02.2014 г. Ученическият стол се намира в сграда с идентификатор
68134.1500.649.1, съгласно скица № 5376 на СГКК.
Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене;
Месечна наемна цена на ученическия бюфет 8,48 лв. /осем лева и четиридесет и
осем стотинки/ без ДДС.
Пазарната стойност на началните конкурсни месечни наемни цени са определени
съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на
Столична община

3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за откриване на процедура
по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от
имоти, публична общинска собственост, описан в т. 1, по реда на Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на ...................2022 г., Протокол №............., точка.............от дневния ред, по
доклад №.......................и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
/Георги Георгиев/

Съгласувал:
3.6.2022 г.

X

Марио Пешев
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