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Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 5

на Столичния общински съвет
от 17.12.2015 година
За отнемане от Министерство на културата правото на безвъзмездно
управление на част от имот - публична общинска собственост.
На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.12,
ал.2 от Наредбата 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. Отнема от Министерството на културата правото на безвъзмездно
управление на част от следния недвижим имот - публична общинска
собственост, находящ се в гр. София, ул. ”Заводска” № 14, актуван с акт за
публична общинска собственост № 698/07.01.2003 г. на Столична община Район „Сердика”, представляващ: обособена част от Национален
мемориален комплекс „Централни софийски гробища”, с площ 7 307 кв.м.,
находящ се в югоизточната част на УПИ I, кв.1, м. ”Централни софийски
гробища”, при граници: постоянен паркинг, Алея № 1, Военни гробища,
източен главен вход на гробищния парк и бензиностанция, върху който е
реализиран проект: „Разширение и цялостно оформяне на „Алея на
творците” в Централни софийски гробища, покрити стени, ротонда и
синтез”.
2.Управлението
върху
имота,
заедно
с
подобренията,
новопостроените сгради и паркови елементи се предоставя на Общинско
предприятие „Гробищни паркове”.
3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед по чл.12,
ал.2 от Наредбата за общинската собственост, за отнемането на
безвъзмездното управление на имота по т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2015 г., Протокол № 5, точка 16 от дневния ред,
по доклад № СО15-0412-55/2/24.11.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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