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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 1 3

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За продажба на 2/3 идеални части общински апартамент - частна
общинска собственост, с идентификатор 68134.901.892.1.8, находящ се на
ул. „Персенк” бл.119, ап.8, ет.2, разположен в поземлен имот с
индентификатор 68134.901.892, район „Лозенец”.
На основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.38 от Наредбата за общинска собственост
и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна
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 Столична община да продаде на Николай Русев,
следният недвижим имот - частна общинска собственост, за който е
съставен АОС № 5321/29.05.2018г., представляващ 2/3 идеални части от:
апартамент № 8, находящ се на ул.”Персенк” бл.119, ет.2, целият с площ от
67.34 кв.м., състоящ се от стая, дневна, столова и кухненски бокс, заедно с
мазе № 8, с площ от 2.58 кв.м., заедно с прилежащите 0.883% идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата, общо за сумата от 90481.00 лв.
(деветдесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева) без ДДС,
стойността на кв.м. е 2015.46 лв. (две хиляди и петнадесет лв. и 46
стотинки) без ДДС, представляваща пазарната оценка, изготвена от
сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор за продажба по т.1.
III. Настъпилите промени да бъдат отразени в актовите книги за
общинска собственост на район „Лозенец”.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 55 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ВК08-6473/5/09.04.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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