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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 7 2

на Столичния общински съвет
от 14.10.2021 година
За продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с
идентификатор 68134.1382.675, с площ 253 кв.м., съставляващ УПИ X-675,
кв.89, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, с административен адрес: бул.
„Ломско шосе“ № 44, Район „Надежда“.
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.45,
ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.1, т.5, чл.4, ал.1, чл.6 от
Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и
чл.21, ал.1, т.8 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:
I. Включва в Годишната програма за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021
година, в Раздел IV „Продажба чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс“ имота по т.II.
II. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на недвижим имот
- частна общинска собственост, а именно:
- Поземлен имот с идентификатор 68134.1382.675, с площ 253 кв.м.,
по кадастралната карта и кадастралните регистри на Район „Надежда“,
одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 година на Изпълнителния
директор на АГКК, съставляващ УПИ X-675, кв.89, по действащ ПУП на
местност „Надежда 2а и 2б“, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43/
18.07.2013 г. на СОС, с административен адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе“ № 44, (АЧОС № 3011 от 10.02.2017 г., вписан в Службата по
вписванията на 20.03.2017 г. с вх. рег. № 14447, Акт № 25, том XXXI, дело
№ 10065, имотна партида 467935), с начална тръжна цена представляваща

пазарна стойност на имота, в размер на 301 970 лева (триста и една хиляди
деветстотин и седемдесет лева), без включен ДДС, определена от
сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.
III. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед, с която
да открие процедура по провеждане на публичен търг и да утвърди
тръжната документация.
IV. На основание резултатите от търга, кмета на Столична община да
издаде заповед и сключи договор за продажба на имота със спечелилия
участник.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.10.2021 г., Протокол № 41, точка 34 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-11963/1/21.09.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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