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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 3 0

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За предоставяне на съгласие за участие от страна на Столична
община в производство по публична продан, респ. за придобиване на ПИ с
идентификатор 68134.102.204, находящ се в гр. София, Столична община,
Район „Средец“, ул. „Г.С. Раковски“ № 136, заедно с построената в същия
триетажна жилищна сграда, с идентификатор 68134.102.204.1,
представляваща къща - музей на Пейо Яворов, както и за възлагане на
правомощия за представителство на Столична община в производството.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост

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. Предоставя съгласие за участие от страна на Столична община в
публичната продан по изпълнително дело № 20187880400159, която ще
започне на 26.08.2019 г. и ще приключи в края на работното време /17.00
часа/ на 26.09.2019 г., като на 27.09.2019 г., в началото на работния ден в
сградата на Софийски районен съд ще се отворят наддавателните
предложения, за следните недвижими имоти: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ, с идентификатор 68134.102.204, находящ се в гр. София, Столична
община, Район „Средец“, ул. „Г.С. Раковски“ № 136, целият с площ от 314
кв.м., а измерен графично по скица с площ от 306.10 кв.м., съставляващ по
скица УПИ VII-10 от кв.413, по плана на гр. София, местност “Центъра“,
одобрен със Заповед № РД-50-09-135 от 10.06.1992 г. на главния архитект
на гр. София, при съседи по нотариален акт: ул. „Г.С. Раковски", Ангел
Москов, подп. Драганов, Коста Берлинов и полк. Ковачев, а при граници
по скица: ул. „Г.С.Раковски УПИ VI-11, УПИ V-12, УПИ IX-8 и УПИ VIII9, заедно с построената в имота ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с

идентификатор 68134.102.204.1 цялата с разгъната застроена площ от
397,76 кв.м., представляваща къща-музей на Пейо Яворов.
2. Възлага на Столична община, чрез заместник-кмета на
Направление “Финанси и стопанска дейност“, да внесе задатък в размер на
128 545,92 лв. /сто двадесет и осем хиляди петстотин четиридесет и пет
лева и деветдесет и две стотинки/ по посочената в обявлението за
публична продан по изп. дело № 20187880400159, банкова сметка на
частен съдебен изпълнител Мирослав Колев, peг. № 788 на Камарата на
Частните съдебни изпълнители, представляваща 10 на сто върху началната
цена по публичната продан на процесния имот, определена от последния.
3. Дава съгласие от името на Столична община, да бъде подадено
наддавателно предложение в размер на 1 285 459,20 лв. /един милион
двеста осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и
двадесет стотинки/, за участие в публичната продан по т.1.
3.1. Дава съгласие кмета на Столична община да упълномощи
заместник-кмета на Столична община, отговарящ за Направление
„Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” да подаде
наддавателното предложение, съгласно размера определен в т.3 и в срока
по т.1 от Решението.
4. Възлага на следните общински съветници: Малина Едрева председател на ПК по образование, култура, наука и културно
многообразие, Борислав Бориславов - член на ПК по образование, култура,
наука и културно многообразие и заместник-кмета на Столична община,
отговарящ за Направление „Култура, образование, спорт и превенция на
зависимости” да присъстват на отварянето на наддавателните
предложения, в определените време и място, съгласно обявлението за
публична продан по изпълнително дело №20187880400159.
5. Определя максимална цена за придобиване на имотите от
Столична община в размер на 1 285 459,20 лв., /един милион двеста
осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и двадесет
стотинки/, с включен данък добавена стойност.
6. Сумата по т.5 от настоящото Решение да бъде осигурена от
Програмата за капиталови разходи на Столична община за 2019 г., § 5400
„Придобиване на земя“, както и дължимите такси и разноски при
евентуална покупка на имотите, посочени в т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 16 от дневния

ред, по доклад № СОА18-ДИ09-1890/18/18.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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