
  Р Е Ш Е Н И Е  № 7 9  

 на Столичния общински съвет 

  от 08.02.2018 година 

За предоставяне безвъзмездно и безсрочно за управление на 
подземна сграда (част от бившия мавзолей на Георги Димитров) с 
идентификатор 68134.100.57.5 със застроена площ от 1461,00 кв.м., 
находящ се в УПИ I, кв.478, м. „Центъра”, поземлен имот с идентификатор 
68134.100.57,                  пл. „Княз Александър I”, Район „Средец” и 
мястото върху нея на Общински културен институт „Софийска градска 
художествена галерия”, интегрирането й към пространството на площад 
„Княз Александър I" за нуждите на Общински културен институт 
„Софийска градска художествена галерия” и отпускане на средства за 
строително-монтажни работи. 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.1 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  

   Р Е Ш И :

1. Предоставя безвъзмездно и безсрочно за управление на Общински 
културен институт „Софийска градска художествена галерия” подземна 
сграда (част от бившия мавзолей на Георги Димитров) с идентификатор 
68134.100.57.5 със застроена площ от 1461,00 кв.м., находяща се в УПИ I, 
кв.478, м. „Центъра”, поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, пл. 
„Княз Александър I”, Район „Средец”, актувана с Акт № 993 за публична 
общинска собственост от 29.11.2016г., съгласно скица № 15-402149/ 
16.08.2016г. на СГКК-София по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 на Изпълнителния 
директор на АГКК, и мястото върху нея, което съгласно подробна схема, 
одобрена от главния архитект на СО, въз основа на Решение № 118 по 
Протокол № 36 от 14.03.2013 г. на СОС, е предвидено за поставяне на 
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художествени обекти, включително за временни художествени 
експозиции.  

2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за 
безвъзмездно и безсрочно предоставяне за управление на описания в т.1 
недвижим имот на основание чл.12, ал.1 от Наредбата за общинската 
собственост. 

3. Дава съгласие да бъдат разходвани до 100 000 лева, с вкл. ДДС за 
извършването на строително-монтажни работи върху имота по т.1. 

4. Средствата по т.3 да бъдат изразходвани от Функция 9 „Разходи, 
некласифицирани в други функции”, Дейност 9997 „Други разходи, 
некласифицирани по други функции”, §0098 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи”. 

5. При осъществяване на дейностите по т.1 и т.3 от настоящото 
решение да се опазват и да не се засягат части и елементи на „Зелената 
система”. 

6. Направление „Култура, образование, спорт и превенция на 
зависимости” възлага и контролира провеждането на процедурата по 
Закона за обществените поръчки. 

7. Възлага на главния архитект на Столична община при 
изработването на задание за конкурс за проект за изграждане, 
възстановяване и обновяване на публични пространства - зона III да 
заложи изисквания за интегриране на подземната сграда в посочения в т.1 
имот към пространството на площад „Княз Александър I” за нуждите на 
СГХГ. В конкурсната комисия да бъдат включени като членове и 
представители на Столичен общински съвет. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 08.02.2018 г., Протокол  № 47,  точка 52 от дневния 

ред, по доклади № СОА18-ВК66-829/02.02.2018 г. и СОА18-ВК66-829/2/ 

07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински 

съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет:   (п) 

       Елен Герджиков  


