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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 2 2

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За отмяна на т.2,4,5 и 6 от Решение № 863/21.12.2017 г. на Столичния
общински съвет и за учредяване безвъзмездно право на ползване на
Фондация „Асоциация Анимус“ върху друго помещение - общинска
собственост.
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, 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. Отменя т.2,4,5 и 6 от Решение № 863/21.12.2017 г. на Столичния
общински съвет и възлага на кмета на Столична община да предприеме
необходимите действия за това.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години
на Фондация „Асоциация Анимус“, БУЛСТАТ 121452127 върху
самостоятелен обект от сграда - частна общинска собственост (АЧОС
№424/18.08.2000 г. на район „Илинден“), а именно магазин № 8, находящ
се в гр. София, Район „Илинден“, жк „Света Троица“, бл. 379, вх. Г със
застроена площ от 46,75 кв.м. за функциониране на Национална телефонна
линия 116 111.
3. Във връзка с т.2 възлага на кмета на Столична община да издаде
заповед и сключи договор на основание чл.39, ал.6 от Закона за
общинската собственост.
4. В договора по т.3 да се включи клауза, че ползвателят се
задължава: да заплаща местния данък за имота и такса битови отпадъци; да
заплаща разноските свързани с ползването, експлоатацията и
поддържането на имота в добро състояние, да застрахова общинския имот
и да заплаща премиите по застрахователния договор; да извършва за своя

сметка всички подобрения, модернизации и реконструкции след писмено
съгласуване със Столична община.
5. В договора по т.3 да се включи и клауза, съгласно която Фондация
„Асоциация Анимус" 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 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 8 от дневния ред,
по доклад № СОА17-НЦ62-856/14/08.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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