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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 3 2

на Столичния общински съвет
от 23.04.2015 година
За обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещение –
публична общинска собственост, представляващо книжарница в 95 СОУ
„проф. Иван Шишманов” на територията на Район ”Подуяне”.
На основание чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост,
чл.13 от Наредбата за общинската собственост и във връзка с чл.30, ал.1 и
ал.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на територията на Столична община 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:
I. Да се проведе конкурс за отдаване под наем на помещение публична общинска собственост, представляващо книжарница, находяща
се в 95 СОУ „проф. Иван Шишманов” на територията на Район ”Подуяне”
за срок от пет години, за следният обект:
ОБЕКТ - 95 СОУ ”проф. Иван Шишманов” - ж.к. ”Х.Димитър”,
АпОС № 0032, Помещение - 19,31 кв.м.. Специфично конкурсно условие
за обекта, което не може да бъде променяно: Книжарница. Начална наемна
конкурсна цена: м: 166,54 лв..
II. Наемната цена на посоченият обект да бъде съобразена с чл.30
ал.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
и по реда на чл.12 и чл.23, ал.1 от Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на Столична община.
III. В договорът за отдаване под наем да се заложи клауза с
условието: „основните и текущи ремонти на помещенията да са за сметка
на наемателите...”.
IV. Възлага на кмета на Столична община да упълномощи кмета на
Район „Подуяне” да организира и да проведе конкурса и сключи наемните
договори.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.04.2015 г., Протокол № 80, точка 32 от дневния
ред, по доклад № СО-0806-36/7/27.03.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

