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Р Е Ш Е Н И Е

№679

на Столичния общински съвет
от 12Л0.2017 година
За прекратяване на съсобственост между „ТАНИ 97" ООД и
Столична община, чрез продажба на общинската част - 26,32 %
(представляваща 200/760 идеални части) от поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 68134.803.4017 с площ от 774 кв.м., съгласно ПУП - ПРЗ,
м. „Изток - Изток част 1 и част 2", одобрен с Решение № 241 по Протокол
№ 38, т.35 от 16.04.2009 г. на СОС, УПИ VI-466, кв. 93, находящ се в
гр.София, Район „Изгрев", ул. „Константин Кисимов" № 7.
На основание чл.34, ал.4, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост, чл.55, ал.1, т.З и чл.З от Наредбата за общинската собственост
и 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 ЪВ Е Т

РЕШИ:
1. Прекратява съсобственост между Столична община и „ТАНИ 97”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1113, Район „Изгрев”,
ул. „Антон И. Чехов” № 69, вписано в Търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК 121531706, представлявано от управителя Иван
Николаев, чрез продажба на общинската част от имот-частна
общинска собственост, актуван с АОС № 3033/21.06.2017 г., а именно:
26,32 % (представляваща 200/760 идеални части) от поземлен имот с
идентификатор 68134.803.4017 с площ от 774 кв.м., съгласно ПУП - ПРЗ,
м. „Изток - Изток част 1 и част 2”, одобрен с Решение № 241 по Протокол
№ 38, т.35 от 16.04.2009 г. на СОС - УПИ VI - 466, кв.93, находящ се в
гр.София, Район „Изгрев”, ул. „Константин Кисимов” № 7, като „ТАНИ
97” ООД заплати пазарната стойност на имота по актуални пазарни цени,
но не по-ниска от 129 377,00 (сто двадесет и девет хиляди триста
седемдесет и седем) лева, 66 149,00 (шестдесет и шест хиляди сто
четиридесет и девет) евро или 635,00 (шестстотин тридесет и пет) лв/кв.м.;
324,67 (триста двадесет и четири евро и шестдесет и седем евр.ц)

евро/кв.м., без ДДС, представляваща пазарната стойност на имота,
определена от сертифициран експерт оценител.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за продажба на имота по т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.10.2017 г., Протокол № 41, точка 20 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ТД26-1146/8/12.07.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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