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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 8 0

на Столичния общински съвет
от 14.10.2021 година
За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.77 от
Наредбата за общинската собственост и сключване на предварителен
договор по предложен проект за ПУП - изменение на план за регулация в
обхвата на местност „кв. Суходол“, кв.46, УПИ I-за спортен комплекс и
хотел, ПИ с идентификатори 68134.4141.2295 и 68134.4141.2296, Район
„Овча купел“.
На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на
територията, във връзка с чл.77 от Наредбата за общинската собственост
на Столичен общински съвет, във връзка с 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 да се измени действащият подробен устройствен
план за м.“Суходол“, кв.46, УПИ I - за спортен комплекс и хотел, Район
„Овча купел“ чрез образуване на нов XXVII-2255, 2257, 2291, 2295, 2296,
за ЖС, кв.46, м.”Суходол”, Район „Овча купел”, като Столична община
прехвърли на Стоян
Васов собствеността върху следните имоти:
- поземлен имот с идентификатор 68134.4141.2291 и площ 145,00
(сто четиридесет и пет) кв.м. - частна общинска собственост, АОС № 3258/
08.11.2012 г. на Район „Овча купел”, вписан в Службата по вписвания;
- поземлен имот с идентификатор 68134.4141.22551 и площ 7,00
(седем) кв.м. - частна общинска собственост, АОС № 3259/08.11.2012 г. на
район „Овча купел”, вписан в Службата по вписвания;
- реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4141.2257 и
площ на частта 31,00 (тридесет и един) кв.м. - частна общинска
собственост, АОС № 3260/08.11.2012 г. на район „Овча купел”, вписан в

Службата по вписвания, включени в новопроектиран XXVII- 2255, 2257,
2291, 2295, 2296, за ЖС, кв.46, м.”Суходол”, Район „Овча купел” за сумата
от 8 690,00 (осем хиляди шестстотин и деветдесет) евро, равностойността
на 17 000,00 (седемнадесет хиляди) лева, без ДДС.
2. Възлага на кмета на Столична община да сключи предварителен
договор за прехвърляне правото на собственост на двата общински имота и
придобиването на реална част от имота на заявителя, а след влизане в сила
на подробния устройствен план, да сключи окончателен договор за
прехвърляне на собственост, на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за
устройство на територията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.10.2021 г., Протокол № 41, точка 42 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-3175/2/04.08.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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