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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 7 5

на Столичния общински съвет
от 14.10.2021 година
За прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез
продажба на общинската част на физическо лице съсобственик в имота.
На основание чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.55, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за общинска собственост и
във вр. с 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:
1.Включва в Програмата за придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост за 2021 година в Раздел IX “Сделки по
прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял“
общински имот, представляващ: 12,17 % идеални части от ПИ с
идентификатор 68134.1974.5097, целият с площ 945 кв.м. (равняващи се на
115 кв.м.) местност: „в.з. Киноцентъра-I част“, гр. София, съгласно АОС №
3585/2020г. на район Витоша, вписан в CB.
2. Дава съгласие да се прекрати съсобственост върху поземлен имот
с идентификатор 68134.1974.5097, целият с площ 945 кв.м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със зап. РД-18-3/
11.01.2011 година на ИД на АГКК, чрез продажбата на 12,17% идеални
части от имота (равняващи се на 115 кв.м.), собственост на Столична
община на съсобствениците на имота Ани
Копривщенова и
Владимир
Миланов срещу заплащане на пазарна стойност на
общинската част, определена от лицензиран експерт-оценител на
„Софинвест“ ЕООД в размер на 37 329 лв. /тридесет и седем хиляди триста
двадесет и девет лева/ или 19 086 евро, без ДДС.

3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор с Ани
Копривщенова и Владимир
Миланов за
прехвърляне правото на собственост върху общинската част от имота.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.10.2021 г., Протокол № 41, точка 37 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-14286/1/06.10.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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