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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 8 3

на Столичния общински съвет
от 20.12.2018 година
За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика
на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с
идентификатор 68134.1383.2269, съставляващ УПИ XVI-2218-за жс,
кв.220, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б”, СО - Район „Надежда”.
На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.46
от Наредба 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 Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Дава съгласие да се продаде на „ЕМ ВИ ПРОПЪРТИ” АД,
представлявано от Изпълнителния директор Даниел Лечев, общински
недвижим имот - частна общинска собственост (АЧОС № 3194/16.04.2018
г. на СО - Район „Надежда”, вписан в Службата по вписванията на
29.06.2018 г., вх.рег. № 42630, Акт № 98, том XCVIII, дело № 30998,
имотна партида № 560662.), представляващ поземлен имот с
идентификатор 68134.1383.2269, с площ 951,00 кв.м., по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Район „Надежда", одобрени със Заповед
№РД-18-48/12.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК,
съставляващ УПИ XVI-2218 отреден за жилищно строителство, кв. 220, по
действащ регулационен план на местност „ж.к. Надежда 2а и 2б”, одобрен
с Решение № 409 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на Столичен общински
съвет и ИПР, одобрен със Заповед № РНД18-РА50-9/20.02.2018 г. на Гл.
архитект на СО - Район „Надежда”, по актуална пазарна цена, не по-ниска
от определената от сертифициран оценител пазарна оценка, в размер на
323 797,00 (триста двадесет и три хиляди седемстотин деветдесет и седем)
лева, без включен ДДС.

II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за продажба за общинския имот по т.I.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 67, точка 28 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК08-14113/1/29.11.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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