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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 1 0

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За предоставяне на кмета на Район „Оборище“ - СО безвъзмездно, за
управление, за срок от 10 години на недвижим имот - частна общинска
собственост на бул. „Васил Левски“ № 122-124-партер, за разкриване на
Клуб на пенсионера.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 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. Предоставя на кмета на Район „Оборище“-СО безвъзмездно за
управление за срок от 10 години, за разкриване на Клуб на пенсионера,
следният недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС
№ 994/04.11.2011 г., вписан в АВ под № 200, том CVII, вх. peг. №43473 от
11.10.2011 г:
- Самостоятелен обект с идентификатор 68134.404.170.1.37 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК,
представляващ магазин /понастоящем клуб/ в партера на сградата на
бул.’’Васил Левски” № 122-124, вход II-ри, със светла площ 160 /сто и
шестдесет/ кв. м., със 7% /седем върху сто/ идеални части от общите части
на сградата и 7% /седем върху сто/ идеални части от дворното място,
съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.404.170 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
17660/23.06.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 947
/деветстотин четиридесет и седем/ кв.м. съгласно скица изх.№ 17660/
23.06.2011 г. на СГКК-гр. София /а по предходен АОС № 414/01.02.2000г922 кв. м./

2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
безвъзмездно предоставяне за управление на кмета на Район „Оборище“СО описания имот при условията на т. 1 от настоящото решение.
3. Възлага на кмета на СО да предостави на Район „Оборище“-СО
необходимите финансови средства за издръжка и поддържане на клуба, а
именно-разходите за издръжка и обслужване на клуба да бъдат намалени
от бюджета на СО-функция 5, група В, дейност 525 „Клубове на
пенсионера, инвалида и др.“ и да се предоставят по бюджета на Район
„Оборище“-СО.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 52 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-2867/3/23.05.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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