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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 1 8

на Столичния общински съвет
от 09.07.2020 година
За допълнение на Решение № 377/27.06.2019 г. на СОС - даване на
съгласие за кандидатстване и реализиране на проект в партньорство с
Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ - гр.Нови Искър и
предоставяне на имот - частна общинска собственост за управление на
дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община,
допълнено с Решение 645/17.09.2019 г. относно предоставяне безвъзмездно
за управление за срок от десет години на част от имот с идентификатор
68134.503.672 за нуждите на проект „Център за социална рехабилитация и
интеграция на лица с психични разстройства и лица с интелектуални
затруднения“.
На основание чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.12, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.8 и т.23 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. Дава съгласие за промяна на т.5 от Решение 645/17.09.2019 г. във
връзка с изисквания на УО за „Паркоустройство и благоустройство“ при
реализиране на проект „Център за социална рехабилитация и интеграция
на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения“ по
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични
разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“.
2. Предоставя допълнително 352 кв.м. към определените в т.5 от
Решение 645/17.09.2019 г. 300 кв.м. от прилежащ двор към едноетажна
сграда с идентификатор 68134.503.672.1, част от поземлен имот - частна
общинска собственост, с обща площ в размер на 1266 кв.м. с

идентификатор 68134.503.672, АЧОС № 1530/04.06.2013 г. на Район
„Сердика“, находящ се в гр. София, Район „Сердика“, ул. Лазар Михайлов“
№ 54 безвъзмездно за управление за срок от десет години на дирекция
„Социални услуги за деца и възрастни“ в Столична община за нуждите на
проекта.
3. Определя граници на предоставения за ползване имот по т.2, както
следва:
- на север имот с идентификатор 68134.503.673;
- на изток имот с идентификатор 68134.503.674;
- на юг сграда с идентификатор 68134.503.672.2, ведно с прилежащ
терен - двор. Линията на разделяне на имот 68134.503.672 се определя на
един метър успоредно на южната стена на сграда 68134.503.672.1;
- на запад - ул. „Лазар Михайлов“.
4. Възлага на кмета на Столична община да предприеме
необходимите действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 09.07.2020 г., Протокол № 17, точка 46 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК66-5255/01.07.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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