СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 8 1

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За учредяване на право на ползване на „Софийски имоти“ ЕАД върху
балнеолечебница на два етажа и тавански избени помещения,
представляваща сграда с идентификатор 02659.2193.483.1 и даване на
разрешение за разходване на собствени средства.
На основание чл.6, ал.1, във вр. с ал.3 и чл.39, ал.4 от Закона за
общинската собственост, във вр. с чл.71 от Наредбата за общинската
собственост, във вр. с чл.21, ал.1, т.8, във вр. с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1, т.21 и т.22 от
Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в
капитала

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 за частна общинска собственост, балнеолечебница на два
етажа и тавански избени помещения, със застроена площ от 1590 кв.м. и
разгърната застроена площ - 5200 кв.м., находяща се в западната част на
Градския парк на гр.Банкя - УПИ I-за парк, кв.82 по плана на гр.Банкясграда с идентификатор 02659.2193.483.1, съгласно скица № 15-274790/
07.08.2014 г. на АГКК, с предназначение - „сграда за битови услуги“,
разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.483, актувана с
Акт за публична общинска собственост № 108/15.08.2014 година.
2. Учредява срочно и безвъзмездно право на ползване за срок до
провеждане на успешна процедура за концесия и сключване на договор с
концесионер, но за не повече от 3 години на „Софийски имоти” ЕАД, с
ЕИК 831835134, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ген.
Й.В. Гурко“ № 12, ет.6, представлявано от Димитър Шивачев и Полина
Витанова съвместно, върху балнеолечебница на два етажа и тавански
избени помещения, със застроена площ от 1590 кв.м. и разгърната

застроена площ - 5200 кв.м., находяща се в западната част на Градския
парк на гр. Банкя - УПИ I-за парк, кв.82 по плана на гр.Банкя-сграда с
идентификатор 02659.2193.483.1, съгласно скица № 15-274790/07.08.2014
г. на АГКК, с предназначение- „сграда за битови услуги”, разположена в
поземлен имот с идентификатор 02659.2193.483, актувана с Акт за
публична общинска собственост № 108/ 15.08.2014 г., с цел управление.
3. Възлага на „Софийски имоти“ ЕАД да застрахова имота в полза на
Столична община.
4. Дава съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени
средства, необходими за закупуване на дълготрайни активи, свързани със
стопанисването и управлението на имота подробно описан в т.2, в размер
до 150 000 лв. без ДДС.
5. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор в изпълнение на т.2 от настоящето решение.
6. Възлага на кмета на СО-Район „Банкя“ да издаде акт за частна
общинска собственост за имота подробно описан в т.1 от настоящето
решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 45 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК08-9983/3/14.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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