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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 9 5

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За продължаване ползването на предоставени на Агенция за
социално подпомагане - Дирекция социално подпомагане Слатина, част от
имот - публична общинска собственост.
На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.12,
ал.2 от Наредбата за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и §35 и §36 от ПЗР
към Закона за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане

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 за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/
години на АСП/ДСП - Слатина, Район „Искър“ на част от имот - публична
общинска собственост, представляващ 14 работни стаи с общо застроена
площ - 508.85 м2 на първия етаж от бл.40 находящ се в ж.к.„Дружба“, АОС
№ 380/04.01.1999 г..
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
безвъзмездно предоставяне за управление на Агенция за социално
подпомагане - Дирекция социално подпомагане Слатина на описаните в т.1
помещения, съгласно чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.
3. Предоставените помещения по т.1 или части от тях не могат да се
преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор или да се
отдават под наем на трети лица.
4. Таксата за битови отпадаци, текущите ремонти и режийните
разноски, свързани с експлоатацията на помещенията, са за сметка на
ползвателя.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 81 от дневния

ред, по доклад № СОА19-ВК08-3019/4/11.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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