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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 1 8

на Столичния общински съвет
от 18.12.2014 година
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот –
изключителна държавна собственост, представляващ изкуствен водоем –
езеро „Ариана”, разположено на територията на Резерват на градинскопарковото изкувство ”Княз-Борисовата градина”, предоставен за
стопанисване на Столична община с договор за управление на имот –
изключителна държавна собственост № РД-56-831/15.09.2011 година, за
културно-развлекателна дейност.
На основание чл.14, чл.15, ал.1 и ал.2, чл.19, ал.1 от Закона за
държавната собственост при условията и реда на Глава V от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с 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:
I. Възлага на кмета на Столична община да проведе публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от
недвижим имот - изключителна държавна собственост - езеро „Ариана” на
територията на Резерват на градинско-парковото изкуство „Княз Борисова
градина”, предоставен за стопанисване на Столична община с договор за
управление на имот № РД-56-831/15.09.2011 г., актуван с АДС № 42 от
18.03.1997 г. на МФ.
II. Възлага на кмета на Столична община за издаде заповед за
откриване на процедурата по провеждане на публичния търг с явно
наддаване за частта от имота - изключителна държавна собственост - езеро
„Ариана” с обща площ от 8 200.00 кв.м., при начална тръжна наемна цена 8 480.00 лв./месечно, като тръжната документация бъде внесена за
одобрение в Постоянната комисия по стопанска политика и общинска
собственост, Постоянната комисия по устройство на територията,

архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по опазване на
околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 73, точка 18 от дневния
ред, по доклад № СО-7000-1553/4/01.12.2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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