СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 5 2

на Столичния общински съвет
от 22.12.2016 година
За учредяване на Министерство на здравеопазването безвъзмездно
право на ползване за срок от 10 (десет) години, върху двуетажна сграда с
идентификатор: 02659.2193.1009.3 с площ 73 кв.м., съгласно скица № 15585342/28.11.2016 г на СГКК, разположена в ПИ с идентификатор: 02659.
2193.1009, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница” № 10,
частна общинска собственост на основание АОС № 1502/17.11.2016 г.,
вписан в СВ № 190, том СLХХХV, д.№ 56696, им. парт. № 117097/
08.12.2016 година.
На основание чл.39, ал.2, ал.3, чл.38, ал.3, във връзка с чл.37, ал.6, т.1
от ЗОС, във връзка с чл.61, т.1 и чл.71 от Наредба за общинската
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. Дава съгласие да се учреди на Министерство на здравеопазването,
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години, върху
двуетажна сграда с идентификатор: 02659.2193.1009.3, с площ 73 кв.м.,
съгласно скица № 15-585342/28.11.2016 г на СГКК, разположена в ПИ с
идентификатор: 02659.2193.1009, находяща се в гр.Банкя, ул. „Майор
Коста Паница” № 10, частна общинска собственост на основание АОС №
1502/17.11.2016 г., вписан в СВ № 190, том СLХХХV, д. № 56696, им.
парт. № 117097/08.12.2016 г., за Център за спешна медицинска помощ.
2. Всички разходи, свързани с ползването на сградата, както и
задълженията за местни данъци и такси са за сметка на ползвателя, който е
длъжен и да застрахова общинския имот в полза на Столична община.

3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор.
4. Дава съгласие да се учреди на Министерство на здравеопазването
безвъзмездно право на пристрояване на сградата по т.1, с площ до 150,00
кв.м., за срок от 10 (десет) години.
5. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за учредяване безвъзмездно право на пристрояване след
представяне от Министерство на здравеопазването на одобрен
инвестиционен проект.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.12.2016 г., Протокол № 26, точка 41 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ДИ09-575/9/20.12.2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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