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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 7 8

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
68134.407.214, находящ се в гр. София, ул. „Герлово“ № 2, без находящите
се в поземления имот сгради, чрез продажба на съсобственик на
общинската 1/3 идеална част от имота, обременена с учредено право на
строеж в полза на трето лице, в изпълнение на Програмата за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., приета с
Решение № 33 по Протокол № 69, т. 2 от 31.01.2019 г..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.5, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.55, ал.1, т.3 от Наредбата 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. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с
идентификатор 68134.407.214, находящ се в гр. София, ул. „Герлово“ № 2,
с площ от 306 кв.м. без находящите се в поземления имот сгради, чрез
продажба на съсобственика Деян Мизов на общинската 1/3 идеална част от
имота, обременена с учредено право на строеж в полза на трето лице,
актувана за частна общинска собственост с АОС № 1260/16.12.2017 г.,
вписан в АВ под № 62, том ССХII, дело № 65756/17 г. от 28.12.2017 г., за
сумата от 42 779 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и
девет лева/, без ДДС, определена съгласно пазарна оценка от
сертифициран експерт-оценител, сключил рамков договор със СО.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за продажба при условията на т.2 от решението.
3. След реализиране на сделката 30% (тридесет процента) от
средствата от продажбата на имота по т.1 да бъдат предоставени на Кмета
на Район „Оборище“-СО, за изпълнение на дейности, свързани с

управлението на общинската собственост, вкл. за необходимите ремонти и
поддръжка.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 64 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ВК08-14568/6/24.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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