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

№ 4 5 8

на Столичния общински съвет
от 23.06.2022 година
За изкупуване на 1 /един/ имот, собственост на юридическо лице,
изцяло попадащо в трасето на улица в ж.к. „Манастирски ливади - изток“,
Район „Триадица“-София.
На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.199, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и
чл.79 от Наредбата 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:
I. Дава съгласие да бъде изкупен следният имот с КИ
68134.1005.8547, собственост на г-н Константин
Еленков с
постоянен адрес - гр.София бул. „Васил Левски“
с площ от 589 кв.м.
по КККР на Район „Триадица“, одобрена със Заповед № РД-18-108/
13.12.2016 година на изпълнителен директор на АГКК, попадащ в
реализирана ул. „Славовица“, кв.151Д, м. „Жилищна група „Мотописта“ II част“ от ОТ 625 през ОТ 625А - ОТ 625В до ОТ 26А жк. „Гоце Делчев“,
Район „Триадица“ на цена, определена от Столичния общински съвет на
база изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител в размер на
115 197,00 /сто и петнадесет хиляди сто деветдесет и седем/ лева, или по
195,58 лв./кв. м., без ДДС.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за изкупуване на имота, предмет на т.I от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.06.2022 г., Протокол № 58, точка 26 от дневния ред,

по доклад № СОА22-ВК08-5931/1/17.05.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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