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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 8 3

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За безвъзмездно предоставяне за управление за срок от 10 (десет)
години на Агенция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално
подпомагане“ - „Слатина“, върху част от общински имот - публична
общинска собственост (АОС № 1794/27.02.2019 г. на СО, Район „Слатина“,
находящ се в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.73, ет.1, партер, с
идентификатор № 68134.705.1365.1.97, представляващ осем кабинета с
условни номера 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, §34 и
§35 от ПЗР към ЗИД на Закона за социално подпомагане, чл.12, ал.2 от
Наредба за общинска 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. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на
Агенция за Социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално
подпомагане - Слатина“, част от нежилищен имот - публична общинска
собственост, за който е съставен Акт за общинска собственост № 1794 от
27.02.2019 г. на СО - Район „Слатина“, със застроена площ на частта от
380 /триста и осемдесет/ кв.м., представляващ осем кабинета с условни
номера 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 за срок от 10 (десет) години.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
предоставяне безвъзмездно за управление на описаните в т.I помещения,
на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.12, ал.2
от Наредба за общинска собственост.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 69 от дневния

ред, по доклад № СОА19-ВК08-4582/1/11.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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