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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 2 9

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За приемане на дарение под формата на труд и услуги чрез
изпълнение на строително-ремонтни работи на прогнозна стойност
99 537,60 лева (деветдесет и девет хиляди петстотин тридесет и седем лева
и шестдесет стотинки) с включен ДДС от „Ками-2008“ ЕООД, ЕИК
175448602, в обект публична общинска собственост - 24 СУ „Пейо
Яворов“, находящо се в гр. София, Район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи
Димитър“, ул. „Клисура“ № 16.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.4, т.1, чл.16, ал.1, т.2, б.„в“ и
чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от
Столична община (приета с Реш. № 76 по Протокол № 99 от 8.02.2007 г. на
Столичния общински съвет, изм. и доп. с Реш. № 407 по Протокол № 109
от 15.05.2007г.)

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. Дава съгласие да бъде прието дарение под формата на труд и
услуги на прогнозна стойност 99 537,60 лева (деветдесет и девет хиляди
петстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) с включен ДДС от
„Ками-2008“ ЕООД, ЕИК 175448602, за извършване на строителноремонтни работи в обект публична общинска собственост - 24 СУ „Пейо
Яворов“, находящо се в гр.София, Район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи
Димитър“, ул. „Клисура“ № 16.
2. Дава съгласие кмета на Столична община да сключи писмен
договор с дарителя „Ками-2008“ ЕООД, ЕИК 175448602, при спазване на
разпоредбите на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения
от Столична община, в т.ч. чл. 16 от същата и при спазване условията на
настоящото решение, като след приключване на ремонта и съставяне на
съответните протоколи за приемане на извършените СМР, като бъде

установена точната стойност на дарението и при необходимост, ако същата
е по-голяма или евентуално по-малка от посочената в решението, да бъде
подписан анекс към договора за дарение.
3. Възлага на кмета на Столична община - Район „Подуяне“ да
контролира изпълнението на договора за дарение и да създаде организация
за ръководство и контрол на качеството на извършените дейности и
тяхното приемане.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 116 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-9574/1/23.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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