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

№ 6 1 4

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1,
т.2 от ЗОС за продажба на общинската идеална част от ПИ с
идентификатор № 68134.609.661, находящ се в гр.София, Район
,,Подуяне”, ул.,,Ген. Инзов”, представляващ УПИ Х-661, кв.306В, м.,,бул.
Ботевградско шосе-рамка”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост и чл.55, ал.1, т.3 от Наредбата за общинската собственост

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 Столична община да прекрати съсобственост в
незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.609.661, представляващ
УПИ Х-661, кв.306в, м.бул.“Ботевградско шосе-рамка“, находящ се в
гр.София, СО-Район „Подуяне“, чрез продажба на общинските 2/14
идеални части от имота, за които е съставен акт за частна общинска
собственост № 3494/03.11.2020 година, вписан Служба по вписванията с
вх.рег. № 64752, акт № 142, том CLXII, дело № 49730, имотна партида №
13103, на съсобствениците Тодор
Трънкаров, Петър
Трънкаров, Теофана
Теохарова, Десислава
Вирус и Иван
Трънкаров, по актуална пазарна цена към деня на
извършване на сделката, но не по-ниска от пазарната оценка, определена
от сертифициран оценител в размер на 39 822,91 лв. (тридесет и девет
хиляди осемстотин двадесет и два лева и деветдесет и една стотинки), без
ДДС или 386,63 лв. (триста осемдесет и шест лева и шестдесет и три
стотинки) на кв.м. без ДДС.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед, а след
изпълнение на заповедта, да сключи договор за прекратяване на
съсобственост, съгласно т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 78 от дневния ред,

по доклад № СОА22-ВК08-8618/5/20.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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