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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 0 9

на Столичния общински съвет
от 09.07.2020 година
За учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в
сграда № 5, с идентификатор 68134.803.1986.5.19, на едно ниво, съгласно
схема на самостоятелен обект в сграда №15- 648055/20.12.2017 г., издадена
СГКК - гр. София, със застроена площ 167.35 кв.м. по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК с
адрес: гр. София, Район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 7, ет.1.
На основание чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.71 от Наредбата за общинската собственост на Столичен
общински съвет 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:
1. Дава съгласие Столична община да учреди безвъзмездно право на
ползване за срок от 5 години в полза на Сдружение „Тацитус“ с ЕИК
175989956, върху недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.803.1986.5.19,
съставляващ помещение със самостоятелен вход, на едно ниво, със
застроена площ от 167,35 кв.м., част от сграда № 5, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.803.1986, находящ се в гр.София,
Район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл.7, ет.1, за който имот е съставен АОС
№ 3060 от 13.02.2018 г. на СО-Район „Изгрев“, вписан в службата по
вписванията.
2. Имотът по т.1 да се ползва за осъществяване на социални дейности
свързани с грижа за деца от аутистичния спектър, както и за
административна дейност на Сдружението.

3. Задължава „Сдружение Тацитус“ да представя в СО - Район
„Изгрев“ ежегодно, в срок до 31 декември, отчет за извършената дейност
през календарната година, съобразно целта, за която му е предоставен
имота.
4. Сдружение „Тацитус“ да застрахова общинския имот в полза на
Столична община, да заплаща застрахователните вноски и ежегодно в срок
до 31 декември, да представя в Район „Изгрев“ копия от застрахователните
полици.
5. Възлага на кмета на Столична община, да издаде заповед и сключи
договор за учредяване безвъзмездно право на ползване на имота по т.1.,
след прекратяване на действащия договор, с който е отдаден под наем
общинския имот.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 09.07.2020 г., Протокол № 17, точка 30 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК08-7893/25.06.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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