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 8 7

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху
недвижим имот частна общинска собственост на „Пазари Възраждане“
ЕАД и даване на съгласие за разходване на собствени средства за
организиране на временен пазар.
На основание чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост във вр.
с чл.71 от Наредбата за общинската собственост, 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. Учредява на „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД, ЕИК 130107315,
безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху
недвижим имот, съставляващ частна общинска собственост с
идентификатор 68134.609.1258 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и
четири точка шестстотин и девет точка хиляда двеста петдесет и осем/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в
гр.София, Район „Подуене“, с площ от 17 654,00 /седемнадесет хиляди
шестстотин петдесет и четири/ кв.м.; трайно предназначение на
територията - урбанизирана; начин на трайно ползване - „За друг поземлен
имот за движение и транспорт“; предходен идентификатор 68134.609.776;
номер по предходен план - квартал 400, при съседи: 68134.609.710,
68134.608.2038,
68134.609.1262,
68134.615.1329,
68134.609.724,
68134.609.1259,
68134.609.1261,
68134.609.212
68134.609.216,
68134.609.19, 68134.609.217, 68134.609.722, 68134.609.68, 68134.609.466,
68134.609.462, 68134.609.463, 68134.609.457, съгласно Скица на поземлен
имот № 15-728825/12.08.2020 г., издадена от АГКК, Служба - гр.София и
съгласно Акт за частна общинска собственост № 3462/03.07.2020 г., вписан
в Службата по вписванията - гр.София с peг. № 36079/08.07.2020 г., акт №

167, том LXXXIX, дело № 27451/08.07.2020 г., с цел разполагане на
временен пазар.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед в
изпълнение на настоящото решение и да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижимия имот, подробно
описан в решение по т.1 и при параметрите и условията, посочени в
настоящото решение.
3. Дава съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени
средства до 500 000 лв. (петстотин хиляди) лева, без ДДС, за организиране
на временен пазар на територията на имота, подробно описан в т.1.
4. Разходването на средствата по т.3 да се извърши при спазване
изискванията на Закона за обществените поръчки.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 51 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ТД26-9312/2/14.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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