
  Р Е Ш Е Н И Е  № 6 2 0  

на Столичния общински съвет 

 от 28.07.2016 година 

За предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско 
предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци” на девет 
свободни жилищни имоти, находящи се в ж.к. „Люлин”, блок 464, вх.”Б”. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.12, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.52 и чл.53, ал.1 от ЗОС 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

                  Р Е Ш И :

I. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 
„Столично предприятие за третиране на отпадъци”, за срок от 10 (десет) 
години, девет броя общински жилища, находящи се в ж.к. „Люлин”, блок 
464, вх.”Б”, както следва: 

1. ет.2, ап.26 (стар 249) със ЗП 28,55 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 

2. ет.4, ап.61 (стар 442) със ЗП 28,55 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 

3. ет.5, ап.83 (стар 543) със ЗП 28,55 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 

4. ет.5, ап.86 (стар 546) със ЗП 28,55 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 

5. ет.5, ап.95 (стар 513) със ЗП 24,46 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 

6. ет.6, ап.116 (стар 613) със ЗП 24,46 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 
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7. ет.7, ап.130 (стар 748) със ЗП 28,55 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 

8. ет.8, ап.149 (стар 846) със ЗП 28,55 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC; 

9. ет.8, ап.152 (стар 849) със ЗП 28,55 кв.м., състоящ се от една стая и 
баня-WC. 

II. Жилищата по т.I да се използват съобразно своето предназначение 
и единствено за настаняване под наем на щатни служители на Общинско 
предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.  

III. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за 
предоставяне безвъзмездно за управление на жилищата по т.I на Общинско 
предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 28.07.2016 г., Протокол  № 19,  точка 94 от дневния 

ред, по доклад № СОА16-ВК08-10490/5/26.07.2016 г. и е подпечатано с 

официалния печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п)   

       Елен Герджиков  


