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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 6 5

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от
5 /пет/ години на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в обществена полза „Прегърни ме“ върху нежилищен имот частна общинска собственост, находящ се на ул. „Г.С. Раковски“ № 63.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за
общинската собственост и чл.71 от Наредбата за общинската собственост

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. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/
години на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза „Прегърни ме“ - ЕИК 175797415, върху недвижим имот частна общинска собственост /АОС № 1304 от 10.06.2019 г., вписан под
№ 160, том С, дело № 30982, вх. peг. № 40568 от 27.06.2019 г./, находящ се
на ул. „Г.С. Раковски“ № 63, представляващ магазин № 2 /клуб-галерия/ на
партерния етаж на сградата, с идентификатор по кадастрална карта
68134.403.80.1.34, със застроена площ от 94,05 кв.м., с 4,37% идеални
части от общите части на сградата и дворното място, съставляващо
поземлен имот с идентификатор 68134.403.80, с площ по кадастрална карта
727 кв.м. - УПИ ХII-21, кв.525, м. „ГГЦ-Зона Г-14“, за извършване на
дейности в сферата на културата и изкуството за социална интеграция и
личностна реализация на лица в риск.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
учредяване право на ползване върху недвижимия имот и на кмета на Район
„Оборище“ - СО, след заплащане на дължимите суми от сдружението по
заповедта, да сключи споразумение за прекратяване по взаимно съгласие
на договор за наем № РОБ19-ДГ66-34/02.10.2019 г.

3. Възлага на кмета на Столична община да сключи договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване на имота, при условията на т.1
от настоящото решение, с клаузи с които Сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза „Прегърни ме“ се задължава
да застрахова имота в полза на Столична община, заплаща дължимите
данъци, такси и консумативни разноски, да извършва за своя сметка
всички текущи и основни ремонти и да представя в Район ,,Оборище“ - СО
ежегодно, в срок до 31 декември, отчет за извършената дейност през
календарната година, съобразно целта, за която му е предоставен имотът
по т.1. При сключването на договора с кмета на Столична община да бъде
предоставена концепция за дейностите на сдружението в обекта за
следващите 5 /пет/ години
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 40 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК08-7099/3/19.11.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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