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

№ 6 3 3

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За обявяване на имот с идентификатор 68134.1006.2104, с площ от
73 кв.м., от публична общинска собственост в частна общинска
собственост и процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 за част от имота, с площ от
57 кв.м..
На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2,
ал.3 и ал.5 от Наредба за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.5, във
връзка с ал.3 от ЗУТ и чл.77, ал.1 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:
I. Обявява имот с КИ: 68134.1006.2104, попадащ в УПИ I от кв.25, м.
„Манастирски ливади - изток“, Район “Триадица”, община - Столична, с
площ от 73,00 кв.м. от публична общинска собственост в частна общинска
собственост.
II. Дава съгласие да се измени ПР за УПИ III -10,11, за офиси, ЖС и
магазини и УПИ I-416, 417, 419, 490, 588, 589, 590, 591, 592 от кв.25, м.
„Манастирски ливади - изток“, Район “Триадица”, община - Столична.
III. Дава съгласие да се сключи предварителен договор, а в
последствие и окончателен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от
57 кв.м. от имот с КИ 68134.1006.2104, целия с площ от 73 кв.м., кв.25, м.
„Манастирски ливади - изток“, находящ се в новопредвидено УПИ III - 10,
11, за офиси, ЖС и магазини със „СИМЕКС“, ЕООД, БУЛСТАТ 040143440
и „АРТСТОУН“, ЕИК 125552406, срещу заплащане на пазарна цена
/изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител, сключил рамков
Договор със Столична община - Мариус Грозданов със сертификат за
оценка на недвижими имоти .№ 100101360 от 14.12.2009, издаден от
КНОБ/ в размер на 22 212 /двадесет и две хиляди двеста и дванадесет/ лева
или 11 357 евро, за 1 кв.м. стойността е 389,68 /триста осемдесет и девет

0,68/ лева или 199.24 евро /съгласно оценката на оценителя, с вх. № РТР19ВК08-1902 от 19.07.2019 г./.
IV. Възлага на кмета на Район „Триадица“ да състави акт за
общинска собственост за имота, описан в т.I на настоящото Решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 120 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-8987/2/23.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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