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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 8 1

на Столичния общински съвет
от 20.12.2018 година
За предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 5 години на
части от имот - публична общинска собственост, на Министерство на
младежта и спорта.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС, във
връзка с чл.12 от Наредбата за общинската собственост

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. Предоставя на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно
за управление за срок от 5 години терен около Националния стадион
„Васил Левски” с площ по графични данни около 12 389 кв.м., съгласно
приложена схема с координати на гранични точки, изготвена от „ГИССофия” ЕООД (Приложение № 1), без възможност имотът да бъде отдаван
под наем, застрояван или предоставян за управление на трети лица, освен
на „Национална спортна база” ЕАД.
2. Пространствата, намиращи се под колоните на Националния
стадион „Васил Левски”, запазват предназначението си единствено на зони
за сигурност, без възможност да бъдат отдавани под наем, застроявани,
използвани за търговска дейност или предоставяни за управление на трети
лица.
3. Възлага на кмета на Столична община да подготви проект на
договор за предоставяне безвъзмездно за управление на имота, подробно
описан в т.1 от настоящото решение, в полза на Министерство на младежта
и спорта, който да бъде внесен в Постоянната комисия по икономика и
собственост, Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и в
Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори за
одобрение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 67, точка 26 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК66-9488/13.12.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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