СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 2 5

на Столичния общински съвет
от 23.04.2015 година
За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за
извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация; чл.3, ал.2 и ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и
чл.32, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

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. Открива процедура за приватизация и определя метод за
извършване на приватизация:
чрез публичен търг за следните обекти:
Помещение-самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4082.6191.3.163, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1В,
ет.1, общински нежилищен имот, стопанисван от Район "Младост" с
АОС № 2048/01.09.2014 г./227-13/,
Помещение-самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4082.6187.1.138, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1", бл.1А,
вх.1, ет.1, общински нежилищен имот, стопанисван от Район
"Младост" с АОС № 2052/15.09.2014 г./027-12/,
със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото
на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за
кредити, отнасящи се до обектите.
2.1.Председателят на Столичния общински съвет, в десетдневен срок
от вземане на настоящото решение, да уведоми кмета на Район "Младост"
за същото.

2.2. Кметът на Район "Младост" в тридневен срок от получаване на
настоящото решение, да отправи предизвестие за едностранно
прекратяване на договорните отношения по повод ползването на обектите
съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК.
3. Възлага на Главния изпълнителен директор на Столична общинска
агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки за
обектите.
3.1. Възлага на кмета на Район "Младост" да осигури въвода във
владение на купувачите по приватизационните сделки в обектите.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.04.2015 г., Протокол № 80, точка 25 от дневния
ред, по доклад № СО15-0500-1022/26.03.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

