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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 9 2

на Столичния общински съвет
от 18.04.2019 година
За учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет)
години на Фондация „Светьт на Мария“, върху кухненски блок - част от
общински имот - частна общинска собственост в гр.София, Район
„Надежда“, жк „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, за създаване на
учебна кухня за хора с увреждания.
На основание чл.8, ал.1, 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 и ал.2 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. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет)
години на Фондация „Светьт на Мария“ - юридическо лице с нестопанска
цел в обществена полза, БУЛСТАТ 176246240 - върху част от общинска
сграда - частна общинска собственост (АЧОС № 3151/25.01.2018 г. на СО,
Район „Надежда“) в гр. София, Район „Надежда“, жк„Надежда 1“, ул.„Сава
Филаретов“ № 23, представляваща кухненски блок, разположен на първи
етаж и сутерен на сградата с обща площ 153,74 кв.м., който включва:
- на първи етаж: едно преддверие откъм вътрешната част на сградата,
един санитарен възел, едно общо кухненско помещение с обособени
дялове с мивки, един коридор към външния вход, две складови помещения
и едно офис помещение до външния вход (с площ 99,40 кв.м.);
- в сутерена: три складови помещения, разположени непосредствено
преди входа за парното отделение (с площ 54,34 кв.м.).
За обслужване на кухненския блок, фондацията има право да ползва
външната бетонна платформа за товарене и разтоварване и вградения в нея
товарен асансьор, отвеждащ в сутерена.
2. Правото на ползване се предоставя за създаване на учебна кухня за
хора с увреждания.

3. Възлага на кмета на Столична община на основание чл.39, ал.6 от
Закона за общинската собственост да издаде заповед и сключи договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване, съгласно т.1 и т.2 от
настоящото решение.
4. В договора да се включат клаузи, с които Фондация „Светьт на
Мария“ се задължава: да плаща разноските свързани с ползването,
експлоатацията и поддържането на частта от имота в добро състояние, да
плаща местните данъци и такси; да застрахова частта от общинския имот в
полза на Столична община и да плаща премиите по застрахователния
договор; да извършва за своя сметка всички подобрения, модернизации и
реконструкции след писмено съгласуване със Столична община.
5. В договора да се включи и клауза, съгласно която Фондация
„Светът на Мария" следва да представя на заместник кмета на Столична
община, направление „Социални дейности и интеграция на хора с
увреждания", ежегодно до 31 януари, отчет за извършената дейност през
предходната календарна година, съобразно целта, за която е предоставен
имота.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 18.04.2019 г., Протокол № 75, точка 4 от дневния ред,
по доклад № СОА19-НЦ62-147/2/06.04.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

