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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 8 3

на Столичния общински съвет
от 26.03.2015 година
За предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет)
години на юридически лица с нестопанска цел - сдружения „Съюз на
репресираните в България”, „Съюз на репресираните от комунистическия
терор в Р. България” и „Съюз на свещениците в България” на нежилищно
помещение-частна общинска собственост, находящо се на бул.”Сливница”
№ 212, вх.”А”, Район „Оборище”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 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. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години
на юридически лица с нестопанска цел-сдружения „Съюз на репресираните
в България”, „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Р.
България” и „Съюз на свещениците в България”, върху общински
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на бул.
”Сливница” № 212, вх.”А”, етаж 0 (партер), представляващ магазин,
състоящ се от търговска зала, две складови помещения и санитарен възел,
със застроена площ от 68,00 кв.м.- самостоятелен обект с идентификатор
68134.403.53.1.49, със съответните идеални части от общите части на
сградата (АОС № 1085/21.11.2012 г. на СО - Район ”Оборище”), за
разкриване на клуб на пенсионера, към който да се организира и неделно
училище по източно - православно вероизповедание.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на ползване на помещението, при условията
на т.1 на настоящото решение. В договора да се включи клауза, съгласно
която данъка за недвижимия имот, таксата за битови отпадъци и

консумативните разноски се дължат от ползвателите, както и клауза за
задължение на ползвателите да застраховат имота в полза на СО и да
плащат премиите по застраховката.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 26.03.2015 г., Протокол № 79, точка 32 от дневния
ред, по доклад № СО-9500-22/10/17.03.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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