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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 1 5

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с
идентификатор 68134.905.2833, попадаща в улична регулация от о.т. 701 о.т. 702, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужваща кв. 41, м. „ВитошаВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, собственост на физическо лице, по
действащия план на местност „Витоша-ВЕЦ- Симеоново“, район
„Лозенец“.
На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.3 и чл.6, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с
чл.199, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.79 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:
I.Включва в Програмата за придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост на Столична община за 2019 година в раздел
„Сделки по придобиване от страна на Столична община на недвижими
имоти, собственост на граждани и юридически лица“, имота в т.II.
II.Дава съгласие Столична община да придобие чрез покупка, реална
част от ПИ с идентификатор 68134.905.2833, с площ от 932 кв.м.,
попадаща в улична регулация от о.т. 701 - о.т. 702, в обхвата на ул. „Филип
Кутев“, кв.41, по действащия план на местност „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“,
район „Лозенец“, собственост на Жуан
Дардари, срещу заплащане
пазарната стойност на гореописания имот, определена от сертифициран
оценител, в размер на: 179 728 лв. /сто седемдесет и девет хиляди
седемстотин двадесет и осем/ лв. (192,84 лв./кв.м.) или 91 893 евро
/деветдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и три/ евро (98,60
евро/кв.м.), без включен ДДС.

III.Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за имота по т.II.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 57 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-2834/1/23.04.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

