СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 8 5

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За продажба на общински имот с идентификатор 68134.900.269, с
площ от 690 кв.м., находящ се на ул. „Козяк“ № 3, представляващ УПИ Х269, кв.284, м.„Лозенец“-I-ва част, Район „Лозенец“-СО, на собствениците
на законно построена жилищна сграда, заедно с правото на строеж върху
общинска земя.
На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.46,
ал.1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет
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 за продажба на ПИ с идентификатор 68134.900.269,
съответстващ на УПИ Х-269, кв.284, м. „Лозенец“-I-ва част, Район
„Лозенец“, Столична община.
II. Да се прехвърли правото на собственост върху следния общински
имот: поземлен имот с идентификатор 68134.900.269 с площ от 690 кв.м.,
находящ се на ул. „Козяк“ № 3, представляващ УПИ X-269, кв.284, м.
„Лозенец - I част“, за който е съставен акт за частна общинска собственост
№ 5348/31.10.2018 г. на район „Лозенец“, вписан в АВ с акт № 180, том
CLXXV, с дело № 55147, вх. рег. № 75851/14.11.2018 г., им. п. № 586817,
без изградената в имота триетажна жилищна сграда, на Владимир Василев,
Мадлена Василева и Румяна Иванова, собственици на сградата, въз основа
на отстъпено право на строеж, срещу заплащане на пазарната цена,
определена от сертифициран оценител „М Консулт Комерс“ ООД в размер
на 555 535 (петстотин петдесет и пет хиляди петстотин тридесет и пет)
лева (805,12 лева/кв.м.) или (411,65 евро/кв.м.) без ДДС.

III. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и
сключи договор за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС по актуална
пазарна оценка, но не по-ниска от посочената в т.II.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 71 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК08-16392/8/04.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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