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З А П О В Е Д 
 

№ РВТ20-РД09-106/07.12.2020г. 

 

 

Като взех предвид Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването  във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 

г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 

2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския 

съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение 

№ 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 

30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 

673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и на основание чл. 46 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС във връзка с изпълнение 

на Заповед № СОА19-РД09-1181 от 22.08.2019 г. на Кмета на Столична община, с която 

е открит конкурс за „Отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска 

собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м. от триетажна сграда 

за образование, находящ се в сградата на 86 – то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. 

Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно 

училище.         

 

НАРЕЖДАМ: 
 

 

СПИРАМ всички правни и фактически действия по провеждането на конкурс за 

„Отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост 

представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м. от триетажна сграда за 

образование, находящ се в сградата на 86 – то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, 

ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище, открит 

с моя Заповед РВТ20-РД98-1 от 15.10.2020 г. и заповед № РВТ20-РД98-183 от 

20.11.2020 г.  

Настоящата заповед е в сила до отпадане на въведените противоепидемични 

мерки и/или отмяна на спирането с моя заповед.                 

           Спирането на конкурса да бъде обявено в електронната страница на СО- район 

”Витоша”, на таблото за обяви в сградата на СО - район”Витоша” и в сградата на 

Столична община. 

 Копие от Заповедта да бъде връчена на началника на отдел ФСД на район 

„Витоша“  за сведение и изпълнение. 

 Контролът по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Заместник кмет  на 

СО – район ”Витоша” – Владислав Карипов. 

 

 КМЕТ НА СО - РАЙОН “ВИТОША”: 

                                                                                                  /ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/       
 


