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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 1 3

на Столичния общински съвет
от 13.06.2013 година
За придобиване право на собственост върху незастроени поземлени
имоти №№ 1355 и 1357, кв.9, м. „Гробищен парк Малашевци”, Район
„Подуяне”, частна собственост.
На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6,
ал.1 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 Столичната община да придобие правото на
собственост върху ПИ № 1355 (хиляда триста петдесет и пет), с площ 1269
(хиляда двеста шестдесет и девет) кв.м., и върху ПИ № 1357 (хиляда
триста петдесет и седем), с площ 1181 (хиляда сто осемдесет и един) кв.м.,
в кв.9 (девет), м. ”Гробищен парк Малашевци”, Район ”Подуяне”, с
нотариален акт № 195, том I, peг. № 9755, дело 176 от 28.10.2010 г.
удостоверен от нотариус Албена Шербанова, вписана в регистъра на
нотариалната камара под № 500, вписан в Службата по вписвания с вх.
рег. № 48551, акт № 80, том CXXIV, д.№ 27960, п.кн том 12585, стр.586,
собственост на Комплексни услуги в селското стопанство „МАЛИНА”
ООД, на цена за ПИ 1355 - в размер на левовата равностойност на
43 706,00 (четиридесет и три хиляди седемстотин и шест) евро, по
централния курс на БНБ в деня на извършване на сделката, и за ПИ 1357 в размер на левовата равностойност на 40 675,00 (четиридесет хиляди
шестстотин седемдесет и пет) евро, по централния курс на БНБ в деня на
извършване на сделката, или цена за двата имота - общо в размер на
левовата равностойност на 84 381,00 (осемдесет и четири хиляди триста
осемдесет и едно) евро, по централния курс на БНБ в деня на извършване
на сделката, представляваща изготвени пазарни оценки от сертифициран
оценител. Цената на имотите е без ДДС.

2. Възлага на кмета на Столичната община да издаде заповед и
сключи договор за придобиване на имотите по точка 1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.06.2013 г., Протокол № 41, точка 31 от дневния
ред, по доклад № 2600-3733/14/20.11.2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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