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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 5 7

на Столичния общински съвет
от 26.03.2015 година
За промяна на статута на недвижим имот, находящ се в гр.София, ул.
„Алеко Константинов” № 40, ползван от Общински културен институт
Малък градски театър „Зад канала”, от частна общинска в публична
общинска собственост.
На основание чл.3, ал.2, т.3, чл.6, ал.2 и ал.3, чл.12, ал.1, чл.60, ал.1
от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.3; чл.29, ал.1 от Наредбата за
общинска собственост 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:
1. Обявява от частна общинска в публична общинска собственост
недвижим имот, находящ се в гр.София, ул. „Алеко Константинов” № 40,
представляващ масивна сграда на уличната линия, застроена на 89 кв.м.,
състояща се на приземен етаж и два надпартерни етажа.
2. Предоставя имота по т.1 безвъзмездно за управление на Общински
културен институт Малък градски театър „Зад канала” за административни
нужди, репетиционни зали и сервизни помещения.
3. Възлага на кмета на Район „Оборище” да състави акт за публична
общинска собственост за имота по т.1.
4. Възлага на кмета на Столична община след съставянето на акта за
публична общинска собственост да издаде заповед за предоставяне на
безвъзмездно управление на ОКИ Малък градски театър „Зад канала”
имотът по т.1 на основание чл.12, ал.1 от Наредбата за общинска
собственост.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 26.03.2015 г., Протокол № 79, точка 6 от дневния ред,

по доклад № СО-1800-135/7/11.03.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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