СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 5 4

на Столичния общински съвет
от 18.12.2014 година
За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на имоти /терени/ публична общинска собственост, находящи се на
територията на Район ”Овча купел”, за разполагане на преместваеми
обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.
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, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за общинската собственост и в
съответствие с разпоредбата на чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси

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 за провеждане на публично оповестен конкурс за
отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти /терени/
публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по
схеми ”Б” и ”AI” , одобрени от Главния архитект на Столична община,
съгласно заповед № РД-09-09-07/27.01.2011 г., по позиции както следва:
1.1. Схема група ”Б” кв.232, местност „Овча купел-стара част”,
бул. ”Цар Борис III” до читалище ”Н. Вапцаров”, по плана на
гр.София
- Обект № 1 - павилион - 1 бр. - 6,1 кв.м. - с предназначение продажба на вестници и списания, с начална месечна конкурсна цена - 4,00
лв./кв.м., без ДДС.
1.2. Схема група ”AI”, кв.42а, м. „Овча купел-стара част” ул.
”Любляна”, АОС № 2513/08г.
- Обект № 1 - павилион - 1 бр. - 64,00 кв.м. - по индивидуален проект,
с предназначение - демонстративен център /шоурум/, с начална месечна
конкурсна цена 3,00 лв./кв.м., без ДДС.

2. Експертните оценки за определяне на пазарната стойност на
началните конкурсни цени са определени от лицензиран независим
оценител peг. № 100101316 с рамков договор № РД 56-652/22.07.2009 г.
със Столична община.
3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
откриване на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на части от имоти/ терени/ публична общинска собственост по реда
на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
4. В договорите за наем, със спечелилите конкурса да се предвиди
клауза, съгласно която се забранява промяна на предназначението на
преместваемия обект. Неспазването на тази клауза да бъде основание за
прекратяване на договора.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 73, точка 54 от дневния
ред, по доклад № СО-0818-112/3/01.12.2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

