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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 7 6

на Столичния общински съвет
от 27.06.2019 година
За отнемане управлението на имоти - общинска собственост,
находящи се в парк „Борисова градина“ от „Софийски имоти“ ЕАД.
На основание чл.8, ал.1, чл.12, ал.1 от Закона 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:
I. Отнема от „Софийски имоти“ ЕАД правото на стопанисване и
управление върху имоти - общинска собственост, находящи се в гр.София,
Район „Средец“, Парк „Борисова градина“, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 68134.109.41, с площ от
3 188 кв.м. и сгради с идентификатори: 68134.109.41.1, с площ от 24 кв.м. и
68134.109.41.2, с площ от 23 кв.м., представляващи обект: „Трите
дансинга“;
2. Поземлен имот с идентификатор 68134.109.31, с площ от 7642
кв.м. и сгради с идентификатори: 68134.109.31.1, с площ от 593 кв.м. сграда за обществено хранене (Веселото село): 68134.109.31.2, с площ от
57 кв.м., 68134.109.31.3, с площ от 47 кв.м., 68134.109.31.4, с площ от
31 кв.м. и 68134.109.31.5, с площ от 5 кв.м., представляващи обект:
„Велописта“;
3. Поземлен имот с идентификатор 68134.109.32, с площ от 2452
кв.м. и сграда с идентификатор 68134.109.32.1, обект “Детски кът - „Водно
каналче“;
4. Поземлен имот с идентификатор 68134.109.33, с площ от 2726
кв.м. и сгради с идентификатори: 68134.109.33.1 (без самостоятелен обект
сграда с идентификатор 68134.109.33.1.1 - частна собственост), с площ от

769 кв.м., 68134.109.33.2, с площ от 42 кв.м., представляващ обект: Кръгло
кафене „Кривите огледала“.
II. Възлага на кмета на Район „Средец“, да състави актове за
публична общинска собственост за поземлени имоти с идентификатори
68134.109.41, 68134.109.31, 68134.109.32 и 68134.109.33.
III. Предоставя имотите по т.I за управление на ОП “Паркове и
градски градини“.
IV. Задължава Изпълнителния директор на „Софийски имоти“ ЕАД и
Директора на ОП “Паркове и градски градини“ да организират и
осъществят предаването и приемането на владението на имотите в срок от
един месец.
V. Задължава Изпълнителния директор на „Софийски имоти“ ЕАД и
Директора на ОП “Паркове и градски градини“ да внесат в Постоянната
комисия по икономика и собственост към Столичен общински съвет
информация за изпълнението на т.IV от решението.
VI. Възлага на кметовете на районите „Средец“, „Лозенец“ и
„Изгрев“ да съставят актове за публична общинска собственост на всички
общински поземлени имоти по одобрените кадастрална карта и
кадастрални регистри, на тяхна територия, попадащи в Парк „Борисова
градина“, съгласно чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост, като
за изпълнението внесат доклади в Постоянната комисия по икономика и
собственост към Столичен общински съвет.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 78, точка 2 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-4912/19.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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