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 3

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За обявяване на публичен търг за продажба на незастроен поземлен
имот, частна общинска собственост с идентификатор 51250.5714.201, с
площ от 683 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-16/23.01.2012
г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ XVII-201,
кв.41, по действащия регулационен план на с.Негован, СО - Район „Нови
Искър“.
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45,
ал.1 и ал.4 от Наредбата за общинска собственост, чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, т.5, чл.4,
ал.1, чл.6, чл.7 и чл.8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси

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 обявяване на публичен търг за продажба на
общински незастроен имот - частна общинска собственост, а именно:
- Поземлен имот с идентификатор 51250.5714.201 с площ от 683
кв.м., съгласно КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-16/23.01.2012 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ ХVII-201,
кв.41, по действащия регулационен план на с.Негован, одобрен с Решение
№ 34 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС при граници: ПИ с
идентификатори:
51250.5714.200,
51250.5714.198,
51250.5714.197,
51250.5714.194,
51250.5714.193,
51250.5714.192,
51250.5714.202,
51250.5714.28, актуван с АОС 4108/29.05.2017 г. на СО-Район „Нови
Искър“, вписан в Агенция по вписванията, Акт № 7, том XCI, дело
№ 23703, имотна партида 123224 от 26.06.2017 година с начална тръжна
цена, представляваща пазарната стойност на имота в размер 61 435,00 лв.
/шестдесет и една хиляди четиристотин тридесет и пет лева/ или 89,94 лв.

за 1 м2 без ДДС, изготвена от сертифициран оценител, сключил Рамков
договор със Столична община.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде Заповед, с която
да открие процедурата по провеждане на публичен търг и утвърди
тръжната документация.
3. На основание резултатите от търга, кметът на Столична община да
издаде Заповед и сключи договор за продажба със спечелилия участник.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 107 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК08-6505/14/22.03.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Георги Георгиев

