СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 8 1

на Столичния общински съвет
от 25.11.2021 година
За изменение на подробен устройствен план - план за регулация на
УПИ VI, кв.19, м.“кв. Димитър Миленков“ и изменение на профила на
улицата, с цел обособяване на нов УПИ VI-164,493 , кв.19, м.“кв. Димитър
Миленков“, Район „Искър“.
На основание чл.15, ал.5, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за
устройство на територията, чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската
собственост, чл.77, ал.1 и ал.3 от Наредбата за общинска 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:
I. Дава съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ VI,
кв.19, м.“кв. Димитър Миленков“ и изменение на профила на улицата, с
цел обособяване на нов УПИ VI-164,493, кв.19, м.“кв. Димитър
Миленков“, съставляващ се от ПИ с проектен идентификатор
07106.1432.536 и ПИ с идентификатор 07106.1432.537 по КККР на Район
„Искър“.
II. Дава съгласие Столична община да придобие ПИ с проектен
идентификатор 07106.1432.538, с проектна площ от 8 кв.м. - собственост
на Светлана
Стефанова и Владимир
Стефанов на
стойност 579 лв. /петстотин седемдесет и девет/ или 72,34 лв./кв.м., без
ДДС, както и да прехвърли правото на собственост върху следния
недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор
07106.1432.537, с проектна площ от 24 кв.м., за който е съставен АОС №
2380/15.07.2020 година, вписан в Служба по вписванията при Агенция по
вписванията - гр.София, вх.рег. № 67970, том CLXXI, № 6, имотна партида

№ 701101 на Светлана
Стефанова и Владимир
Стефанов с пазарна стойност, определена от Столичния общински съвет,
на база изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител в размер на
3 600,00 лв. /три хиляди и шестотин/ лева, или по 150,00 лв./кв. м., без
включен ДДС.
III. Възлага на кмета на Столична община да сключи предварителен
договор, а след влизане в сила на изменението на ПУП и окончателен
договор по актуална пазарна оценка към датата на подписване на договора,
но не по-ниска от определената пазарна цена по т.II.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.11.2021 г., Протокол № 43, точка 33 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-10575/4/28.10.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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