СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 3

на Столичния общински съвет
от 13.01.2022 година
За продажба на имот - частна общинска собственост, на
собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ
поземлен имот с идентификатор 00357.5345.160 с площ 695 кв.м. по
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нови Искър, кв.“Курило“,
одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост 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:
1. Дава съгласие за продажба правото на собственост на Роза
Лазова и Румен
Лазов на поземлен имот - частна
общинска собственост с идентификатор 00357.5345.160 с площ от 695
кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нови Искър,
кв.“Курило“, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК, за който е обособен УПИ I - 160 от
кв.24 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв.“Курило“,
одобрен със Заповед № РД-50-09-234/ 12.06.1984 г. на Главния архитект на
София, ИПР, одобрено със Заповед № РНИ18-РА50-38/06.07.2018г. на
Главния архитект на Район „Нови Искър“, актуван с Акт за частна
общинска собственост 4259/28.03.2019 г., вписан в Службата по вписвания
с вх. peг. №28310/14.05.2019 г., Акт № 6, том LXX, дело № 21647, им.
партида № 96046, по актуална цена, но не по-ниска от определената от
сертифициран оценител пазарна оценка, в размер на 42 847,50 лв.
(четиридесет и две хиляди лева и осемстотин четиридесет и седем лева и
0.50 стотинки) (61.65 лв/кв.м.), без включен ДДС.

2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за продажба на общинския имот описан в т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.01.2022 г., Протокол № 45, точка 34 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-8753/5/21.09.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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