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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 9 0

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За приемане на дарение под формата на проект и услуги чрез
изготвяне на проект и изпълнение на строително-ремонтни работи на
стойност 136 200 (сто тридесет и шест хиляди и двеста) лева от БЛД 33
ЕООД, ЕИК 203784972 в обект публична общинска собственост ул.
„Малко Търново“, находяща се на територията на Столична община, район
Оборище.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.4, т.1, чл.16, ал.1, т.2, б.“в“ и
чл.21, ал.1 от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от
Столичната община

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. Приема дарение под формата на проект и услуги на стойност
136 200 (сто тридесет и шест хиляди и двеста) лева от БЛД 33 ЕООД за
извършване на строително-ремонтни работи на обект публична общинска
собственост - улица „Малко Търново“, находяща се на територията на
Столична община, район Оборище.
2. Дава съгласие кмета на Столична община да сключи писмен
договор с дарителя БЛД 33 ЕООД, ЕИК 203784972 при спазване на
разпоредбите на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от
Столичната община в т.ч. чл.16 от същата.
3. Възлага на заместник-кмет направление „Транспорт и транспортни
комуникации“ да контролира изпълнението на клаузите на договора за
дарение и да създаде организация за ръководство и организиране на
дейностите по осъществяване контрол на качеството на извършените СМР.
4. Възлага на главния архитект на Столична община преди
изпълнението на строително-ремонтните работи да съгласува проекта при

необходимост със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 32 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ТД26-6594/1/23.05.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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