СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 3 6

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За продажба на общински ПИ с идентификатор 02659.2198.809 с
площ от 338 кв.м., за който е съставен АОС № 1593/28.12.2017 г. на
Столична община - Район „Банкя” чрез провеждане на публичен търг.
На основание чл.8, ал.5, изр.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.45, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, чл.1, т.5,
чл.4, ал.1 и чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси 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:
1. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг на общински
поземлен имот с идентификатор 02659.2198.809, с площ 338 кв. м. (АЧОС
№1593/28.12.2017 година на СО-район „Банкя“) по одобрената кадастрална
карта и кадастрални регистри, който имот по действащия ПУП попада в
урегулиран поземлен имот II-410, 409, 459 от квартал № 60 по ИПР,
одобрено със заповед № РД-50-128/16.06.2005 г. на кмета на район
„Банкя“, при начална тръжна цена, определена на база изготвена пазарна
оценка от сертифициран оценител и от Постоянната комисия по финанси и
бюджет, в размер на 54 080,00 /петдесет и четири хиляди и осемдесет/
лева, без ДДС, /или по 160,00 лв. за 1 кв.м., без ДДС/.
2. Възлага на кмета на Столична община да организира и проведе
търг за продажба при първоначална цена в размер на 40 000 (четиридесет
хиляди) лв. без ДДС равностойни на 20 450 (двадесет хиляди четиристотин
и петдесет) евро или 118,34 лв./кв.м. или 60,51 евро/кв.м. без ДДС.
3. Въз основа на резултатите от търга, кмета на Столична община да
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник, съгласно чл.35,
ал.6 от Закона за общинската собственост.

4. Част от достигнатата при търга продажна цена на имота в размер
на 30% (тридесет на сто) да бъде предоставена целево на администрацията
на Район „Банкя” за благоустройствени мероприятия.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 78 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК08-16351/3/18.05.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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