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

№ 5 1 6

на Столичния общински съвет
от 07.07.2022 година
За процедура по изкупуване от Столична община по реда на чл.199 от
ЗУТ на поземлен имот с идентификатор 68134.602.1505 - частна
собстветост, попадащ в мероприятия от публичен общински характер,
съгласно действащ ПУП на м. „Гробищен парк-Малашевци“, СО-Район
„Подуяне“.
На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.199, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.79
от Наредбата за общинската собственост, 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 изкупуване от страна на Столична община на
Поземлен имот с идентификатор 68134.602.1505 по КККР с площ от 1285
(хиляда двеста осемдесет и пет) кв.м., собственост на Донка
Колевска, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот
№ 167, том І, рег. № 10489, дело № 147/11.05.2009 г., удостоверен от
нотариус Румяна Радева вписана в регистъра на нотариалната камара под
№ 104, вписан в книгите за вписване на Служба по вписванията с вх.
№ 17653/11.05.2009 г., акт № 196, том XLVIII, дело № 10770/2009 г.,
имотна партида № 22757, който имот попада в обекти публична общинска
собственост - гробищен парк и улица, съгласно действащ ПУП на м.
„Гробищен парк-Малашевци“ одобрен със Заповеди №№ РД-09-50-44/
04.03.1996 г. и РД-09-356/22.07.2009 г., на пазарна цена, определена от
Столичния общински съвет на база пазарна оценка, изготвена от
сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община,
не по-висока от 88 037 (осемдесет и осем хиляди тридесет и седем) лева,
без включен в нея ДДС.

2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед, а след
изпълнение на заповедта, да сключи договор съгласно т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 07.07.2022 г., Протокол № 59, точка 41 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-7815/5/28.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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