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 4 2

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял на
съсобствениците в поземлен имот с идентификатор 48393.4988.578 по
КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК, попадащ частично в УПИ II-578, кв.21 по действащия
регулационен план на с.Мировяне, Район „Нови Искър“-Столична община.
На основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.55, ал.1, т.3, ал.3 от Наредбата за общинска собственост и
чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
І. Допълва „Програма на Столична община за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.“ в раздел
„Сделки по прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския
дял“ и открива процедура по прекратяване на съсобственост в поземлен
имот с идинтификатор 48393.4988.578, целият с площ от 695 кв.м. по
КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, попадащ частично в УПИ ІІ-578, кв.21 по действащия
регулационен план на с.Мировяне, одобрен с Решение № 27 по Протокол
№ 32/10.12.2001 г. на Столичен общински съвет чрез продажба на частта,
собственост на Столична община.
ІІ. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с
идентификатор 48393.4988.578 по КККР на с.Мировяне, СО-Район „Нови
Искър“, като Столична община прехвърли на съсобствениците:
Димитринка
Василева, Станислав
Григоров, Гергана
Григорова и Вилма
Григорова правото на собственост
върху 293/695 ид.ч. от ПИ с ид. 48393.4988.578, целият с площ от 695 кв.м.

по КККР на с.Мировяне, СО-Район „Нови Искър“, с Акт за частна
общинска собственост № 971/04.08.2003 г., срещу заплащане на актуална
пазарна цена, но не по-ниска от определената от сертифициран експертоценител в размер на 29010,00 лева /двадесет и девет хиляди и десет лева/
без вкл. ДДС или 99.01 лева /деветдесет и девет лева и една стотинки/ без
вкл. ДДС за 1 /един/ кв.м.
III. Дава съгласие Столична община да придобие безвъзмездно от
съсобствениците Димитринка
Василева, Станислав
Григоров, Гергана
Григорова и Вилма
Григорова
правото на собственост върху 402/690 (четиристотин и две върху
шестстотин и деветдесет) идеални части от реална част с площ 3 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 48393.4988.578 по КККР на с. Мировяне,
Район „Нови Искър“, попадащ в улица.
ІV. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за
прекратяване на съсобственост върху поземления имот и сключи договор
за прехвърляне право на собственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от
Закона за общинската собственост за поземления имот по т.IІ.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 106 от дневния
ред, по доклад № СОА21-ВК08-4541/5/01.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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