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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 4 9

на Столичния общински съвет
от 22.12.2016 година
За учредяване безвъзмездно право на ползване на Министерството на
здравеопазването, върху недвижим имот, находящ се в гр.София, Район
„Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” № 121, гр. Нови Искър, Район „Нови
Искър”.
На основание чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост,
чл.71 от Наредбата за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, чл.21, ал.1,
т.11 от Наредбата за общинските лечебни заведения и чл.10, ал.1, т.11 от
Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на
правата на собственост на общината в търговските дружества

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 МЦ XXXI-„Нови Искър” ЕООД да учреди
безмъзмездно право на ползване, за срок от 10 (десет) години, на
Министерство на здравеопазването, върху притежаваните от дружеството
81,44% идеални части от недвижим имот (АОС № 2210 от 26.04.2001 г. на
Район „Нови Искър”), представляващ сграда с идентификатор
00357.5358.970.3, с площ 225 кв.м., състояща се от две гаражни клетки,
пералня, три работилници и санитарен възел, находяща се в гр.Нови
Искър, Район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” № 121, във връзка с
реализирането на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж”, с основна цел модернизиране на системата
на Спешна помощ в България, с обект на интервенция в Столична община
- Филиал на спешна медицинска помощ - Банкя и изнесен екип към него в
Район „Нови Искър”.

2. Дава съгласие Столична община да учреди безвъзмездно право на
ползване, за срок от 10 (десет) години, на Министерство на
здравеопазването, върху 18,56% идеални части от недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор
00357.5358.970.3, с площ 225 кв.м. (АОС № 3131 от 01.04.2013 г. на Район
„Нови Искър”), състояща се от две гаражни клетки, пералня, три
работилници и санитарен възел, находящ се в гр. Нови Искър, Район „Нови
Искър”, ул. „Искърско дефиле” №121, във връзка с реализирането на голям
инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж”, с основна цел модернизиране на системата на Спешна помощ в
България, с обект на интервенция в Столична община - Филиал на спешна
медицинска помощ - Банкя и изнесен екип към него в Район „Нови Искър”.
3. Възлага на Управителя на МЦ ХХХI-”Нови Искър” ЕООД да
предприеме необходимите действия по изпълнението на решението по т.1.
4. Възлага на кмета на Столична община да издаде Заповед и сключи
договор, в изпълнение на т.2.
5. Министерство на здравеопазването е длъжно да застрахова имота
по т.1 и т.2, в полза на МЦ XXXI - „Нови Искър” ЕООД и на Столична
община и да плаща премиите по застраховката. В договора да се заложи
клауза, съгласно която разноските, свързани с ползване и поддържането на
имота, както и задълженията за местни данъци и такси, са за сметка на
ползвателя.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.12.2016 г., Протокол № 26, точка 38 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ДИ04-3025/2/20.12.2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

