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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 7 1

на Столичния общински съвет
от 14.10.2021 година
За довършване на процедурата по прилагане на подробен устройствен
план на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на
територията за УПИ ХIХ-2120 „за обществено обслужване“ от кв.11,
местност „Надежда-3 част“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.5, във връзка с ал.3 и чл.199 от Закона
за устройство на територията, чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската
собственост и чл.77, ал.1 и чл.79 от Наредба за общинската собственост

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 да се довърши процедурата по прилагане на ПУП за
УПИ ХIХ-2120 „за обществено обслужване“ от кв.11, местност „Надежда3 част“, одобрен с Решение № 343 по протокол № 83/11.06.2015 година на
Столичния общински съвет, като:
- Столична община прехвърли на Латинка Велкова и Войко Гълъбов
правото на собственост върху имот-частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2441, с площ
от 8 кв.м., находящ се в гр. София, Район „Надежда“, ул. „Хан Кубрат“,
(АОС № 3423 от 16.06.2020 г. на СО - Район „Надежда“, вписан в Служба
по вписванията), който имот попада в УПИ ХIХ-2120, кв.11 и представлява
придаваема част към него, срещу заплащане на цена в размер на 5 289 лева
без ДДС, представляваща пазарна цена, определена от сертифициран
оценител;
- Столична община да придобие от Латинка Велкова и Войко
Гълъбов правото на собственост върху недвижими имоти, представляващи
поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2437, с площ от 12 кв.м. и

поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2440, с площ от 16 кв.м.,
попадащи в уличната регулация, срещу заплащане на обща цена в размер
на 5 310 лева без ДДС, представляваща пазарна цена, определена от
сертифициран оценител.
2. Столична община не дължи доплащане на разликата между
пазарните цени на имотите, описани в т.1, в размер на 21 лева, без ДДС, в
полза на Латинка Велкова и Войко Гълъбов.
3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор за прехвърляне правото на собственост, на основание
чл.15, ал.5 от ЗУТ, за довършване на процедурата по прилагане на ПУП, по
актуални пазарни оценки, но не по-ниски от посочените в т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.10.2021 г., Протокол № 41, точка 33 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-6625/1/21.09.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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