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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 0 7

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За прехвърляне правото на собственост на поземлен имот - частна
общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него
сграда, представляващ УПИ XVI-686, кв.76А, целият с площ от 487 кв.м.,
представляващ поземлен имот с идентификатор 35239.6106.686 с площ от
484 кв.м., находящ се в с.Казичене, Район „Панчарево“.
На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.46
от Наредбата за общинската собственост 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 прехвърляне правото на собственост на поземлен
имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-686,
кв.76А, Казичене, Район „Панчарево“, целият с площ 487 кв.м.,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 35239.6106.686 с площ от
484 кв.м., съгласно Акт за общинска собственост № 6751/09.02.2018 г. на
СО-Район „Панчарево“, вписан в службата по вписванията с вх. peг. №
13440 от 09.03.2018г., акт № 154, том XXIX,, имотна партида 537433 от
Виктория Иванова и Димитър Маджарски - собственици на законно
построена сграда без търг или конкурс.
Пазарната стойност е в размер на 16 579 лв. /шестнадесет хиляди
петстотин седемдесет и девет лева/, без ДДС определена в експертна
оценка, изготвена от сертифициран оценител с рамков договор със
Столична община.
2. Възлага на кмета на Столична община да сключи договор по т.1 по
актуална пазарна цена, не по-ниска от определената от сертифицирания
оценител.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 93 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-6762/1/04.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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