ОБЯВА
Столична община обявява списък на спортни обекти публична общинска собственост, за
които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2017 година, съгласно
Решение № 453/20.07.2017 година на СОС
I. Обявление
На основание чл.75 от ППЗФВС и в изпълнение на Решение № 453/20.07.2017 г. на СОС,
Столична община ОБЯВЯВА списък на спортни обекти – общинска собственост, за които
е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2017 година, в следните районни
администрации:
- Район „Студентски” - спортна площадка за скейтборд;
парк „Студентски” срещу УНСС, АПОС №1349/04.11.14 г., УПИ I „за парк”, с графически
изчислена площ от 196 780 кв.м., съгласно скица № СК-94-309/17.10.2014г. на Район
„Студентски”;граници на имота: С - ул. ”Баку”, И - ул. „Росарио”, Ю - ул. „8-ми декември”
и УПИ II за „параклис”, З - ул. „Акад.Стефан Младенов” и УПИ II за „параклис”.
- Район „Илинден” – зала самбо и джудо СК „Илинден”.
Спортна сграда, адрес: - гр.София, бул. „Сливница” № 45, УПИ I от кв. 49 на м.
„Зона Б-17-част”, АПОС № 1/04.10.1996г., скица № 15-252025-27.05.2016г.
вид застрояване, конструкция на сградата - монолитна; застроена площ 287,62 кв.м.
II. Условия
Съгласно чл. 73, ал.1 от ППЗФВС спортни обекти или обособени части от тях публична общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни организации по
смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗФВС – юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване
на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението
на имота.
В едномесечен срок от обявяването на списъка заинтересуваните лица и организации
могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в списъка.
Всяко искане трябва да се отнася да конкретно определен спортен обект или съоръжение
от списъка и да съдържа следната информация:
I. Данни за кандидата;
II. Информация за дейността на кандидата;
III. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 73, ал. 4 и ал. 5 от ППЗФВС
/Съгласно чл. 73, ал. 4 от ППЗФВС не може да бъде наемател физическо или юридическо
лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:

1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в
несъстоятелност;
2. намира се в ликвидация;
3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
6. (доп. – ДВ, бл.100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) има парични
задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
7. осъдено е с влязла присъда за престъпления против собствеността или
против стопанството, освен ако е било реабилитирано;
8. (нова – ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) има просрочени
задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения –
собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или
общинско участие в капитала.
Ограничение по ал. 4, т. 7 се отнася и за управителите или членовете на
управителните органи на юридически лица, кандидатстващи за отдаване под
наем.
Комисия, назначена от кмета на Столична община ще разгледа постъпилите искания.
В случай, че бъде подадено искане от лицензирана спортна организация или спортен
клуб, членуващ в такава организация, на основание чл. 77, ал. 1 от ППЗФВС ще бъде
внесен доклад в Столичен общински съвет за откриване на процедура за пряко отдаване
под наем.
В случай, че не са на лице основания за пряко отдаване под наем, на основание чл. 78
от ППЗФВС ще бъде внесен доклад в Столичния общински съвет за откриване на
процедура за конкурс.

