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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 5

на Столичния общински съвет
от 22.01.2015 година
За изменение и допълнение на Решение № 518 по Протокол № 66 от
24.07.2014 г. на Столичен общински съвет.
На основание 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:
Изменя точка II и точка III на Решение № 518 по Протокол № 66 от
24.07.2014 г. на Столичен общински съвет, както следва:
II. Дава съгласие Столична община да участва в процедурите за
публичната продан на следния недвижим имот, находящ се в гр.София,
Район „Надежда”, ул.”Кирил Дрангов” № 55, представляващ: трети етаж на
административна сграда с идентификатор 68134.1386.2133.6, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена
площ от 386,00 кв.м., заедно с припадащото й се право на строеж върху
мястото, организирани и проведени от един от двата изпълнителни органа,
а именно: Национална агенция по приходите, Териториална дирекция
София по изпълнително дело № 4400/2011 г. или Частен съдебен
изпълнител Милен Бъзински с peг. № 838 при Камарата на частните
съдебни изпълнители, по изпълнително дело № 20148380403900, като
придобие правото му на собственост на цена не по-висока от 324 178,00
лева, без ДДС, като в посочената стойност се включват и всички разходи,
свързани с провеждането на процедурата и придобиването на
собствеността.
III. Възлага на кмета на Район „Надежда” - инж. Димитър Димов, да
извърши всички необходими административни и процесуални действия, в
т.ч. лично и пряко участие в провеждащите се процедури по публичната
продан на имота по т.II, с които да се придобие неговата собственост от

името и за сметка на Столична община, след надлежното му
упълномощаване от кмета на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.01.2015 г., Протокол № 75, точка 35 от дневния
ред, по доклад № СО-0813-172/12/08.01.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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