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

№ 6 1 5

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За промяна в характера на собственост - от частна общинска в
публична общинска на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.619.14.1.24, находящ се в ж.к.“ЛЕВСКИ - ЗОНА В“, жил.блок № 5,
вх.“А“, ет.1 и предоставянето му безвъзмездно и безсрочно за управление
на детска градина № 91 „СЛЪНЧЕВ КЪТ“.
На основание чл.6, ал.2 и ал.3, чл.12, ал.1 и чл.60, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.302, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл.2, ал.3 и чл.12, ал.1 от Наредбата за
общинската собственост, 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 собственост в публична общинска
собственост, следния общински недвижим имот, а именно: Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24 със застроена площ от
127,97 (сто двадесет и седем цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м.,
представляващ магазин № 3, преустроен във филиал на Детска градина №
91 „Слънчев кът“ за яслена група, съгласно Разрешение за строеж № 3/
04.02.2022 г. на Гл.архитект на СО-Район „Подуяне“, разположен на ет.1
във вход „А“ на жилищен блок № 5, ж.к. „Левски - зона В“, гр. София, със
съставен акт за частна общинска собственост № 3069/05.11.2022 г. на СОРайон „Подуяне”, вписан в Служба по вписванията-гр. София с вх.рег.№
73944/07.11.2018 г., акт № 110, том CLXX, им.партида № 585560.
2. Възлага на кмета на СО-Район „Подуяне“ да състави нов акт за
публична общинска собственост, на основание чл.60, ал.1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с т.1 от решението.
3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед на
основание чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост за безвъзмездно

и безсрочно предоставяне за управление на самостоятелния обект по т.1 на
Детска градина № 91 „Слънчев кът“, за разкриване на една яслена група
към детската градина, след съставяне на акт за публична общинска
собственост и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строеж: „Преустройство на магазин във филиал на Детска градина 91 „Слънчев кът“ - яслена група.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 79 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК08-10613/2/14.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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