СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 9 2

на Столичния общински съвет
от 26.03.2015 година
За даване на съгласие „Първа МБАЛ-София” ЕАД да извърши
продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в
капитала на дружеството.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.20, ал.1, т.13, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за общинските лечебни заведения

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 „Първа МБАЛ-София” ЕАД, ЕИК - 000689015, да
извърши продажба, чрез търг с явно наддаване при начална цена,
определена на база изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител в
размер на 1 317 012,00 (един милион триста и седемнадесет хиляди и
дванадесет) лева без ДДС, на следния недвижим имот:
- монолитна сграда с идентификатор 68134.2097.529.1 (шест осем
едно три четири точка две нула девет седем точка пет две девет точка
едно), със застроена площ 1563 (хиляда петстотин шестдесет и три) кв.м.
Сградата се състои от три корпуса: I-ви корпус на два етажа, II-ри корпус
на три етажа и III-ти корпус на четири етажа, при граници на имота: имоти
с идентификатори 68134.2097.529, 68134.2097.283;
- сграда (инфраструктурна сграда) на един етаж с идентификатор
68134.2097.529.2 (шест осем едно три четири точка две нула девет седем
точка пет две девет точка две), със застроена площ 52 (петдесет и два)
кв.м, при граници на имота: имоти с идентификатори 68134.2097.529,
68134.2097.528, находящи се в гр. София, Район „Витоша”, Природен парк
Витоша, кв.„Драгалевци”, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 41/21.07.2011 г. на изпълнителен
директор на АГКК-гр. София, АОС (частна) № 2871 от 04.03.2014 г. на
район „Витоша", вписан в имотния регистър с вх. № 10175 от 11.03.2014 г.

(Приложение № 1) и скици на сградите № 15-200342 и № 15-200343 от
18.06.2014 г., издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. София към АГКК (Приложения № 2 и № 3).
2. Определя:
2.1. Стъпка на наддаване в размер - 1 % (един процент) от началната
тръжна цена, със закръгление до число кратно на 1000 (хиляда).
2.2. Размер на депозит за участие - 5 % (пет процента) от началната
тръжна цена.
2.3. Цена на тръжната документация - 100,00 (сто) лева без ДДС.
3. Утвърждава приложената тръжна документация за провеждане на
търг с явно наддаване (Приложение № 4).
4. Възлага на изпълнителния директор на „Първа МБАЛ-София"
ЕАД да проведе търга при условията на т.1, т.2 и т.3 от настоящето
решение и да назначи комисия за провеждането му, съобразно чл.23, ал.2
от Наредбата за общинските лечебни заведения, като включи в състава й
следните представители на Столичен общински съвет:
- Силвия Христова;
- Милка Христова;
- Борислав Иванов.
5. Възлага на изпълнителния директор на „Първа МБАЛ-София”
ЕАД да организира и проведе търга до тридесет дни от влизане в сила на
настоящето решение, по реда на Наредбата за общинските лечебни
заведения и да сключи договор със спечелилия търга участник.
6. При повторно провеждане на търга, същият да се насрочи не покъсно от 1 (един) месец от датата на провеждане на първия търг.
7. След приключване на тръжната процедура, изпълнителният
директор на „Първа МБАЛ-София” ЕАД да информира Столичен
общински съвет за резултатите от нея.
8. Получените средства от продажбата на имота по т.1 да бъдат
изразходвани за погасяване на задължения на „Първа МБАЛ-София” ЕАД
и за закупуване на иновативна медицинска апаратура.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 26.03.2015 г., Протокол № 79, точка 43 от дневния
ред, по доклад № СО15-2900-87/1/24.03.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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