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

№ 3 1 3

на Столичния общински съвет
от 09.07.2020 година
За придобиване от страна на Столична община на поземлен имот с
идентификатор 68134.1932.2241, попадащ в улица /О.Т.137-О.Т.157О.Т.20а/, кв.11, местност „Манастирски ливади - запад”, Район „Витоша”.
На основание чл.21, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл.199, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1
и чл.79 от Наредбата за общинската собственост, 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 Столична община да придобие от:
- Мария
Ранкова -18/72 ид.ч.
- Цветанка
Клисурска -10/72 ид.ч.
- Ирина
Ранкова -18/72 ид.ч.
- Елка
Стипцарова -9/72 ид.ч.
- Илия
Стипцаров -9/72 ид.ч.
- Надежда
Заркова - Христова -8/72 ид.ч.
от съсобствения им имот: ПИ с идентификатор 68134.1932.2241
целият с площ 670,00 кв.м., който попада в улица / О.Т. 137-О.Т.157О.Т.20а /, кв.11, местност „Манастирски ливади - запад”, Район „Витоша”,
срещу пазарна цена на ПИ с идентификатор 68134.1932.2241, определена
на база изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител в размер на
159 460,00 лв. без ДДС. Цена за 1 кв.м.- 238,00 лв.
Имотът е включен в Програмата за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2020 г. на
основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приета с

Решение № 57 по Протокол № 9/20.02.2020 г. на Столичен общински
съвет.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне на собствеността на имота по т.1.
3. Възлага на кмета на СО - Район „Витоша” да състави акт за
публична общинска собственост на имота по т.1, след осъществяване на
сделката.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 09.07.2020 г., Протокол № 17, точка 34 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК08-4736/2/20.06.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

