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Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 8 4

на Столичния общински съвет
от 25.11.2021 година
За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот,
общинска собственост, находящ се в град София, Район „Овча купел“,
нанесен в КККР като ПИ с идентификатор 46721.3852.587, представляващ
УПИ VІІ-587, кв.18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино
ІІ част“.
На основание чл.9, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, във
връзка с чл.67, ал.1 от Закона за собствеността 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:
Прогласява за погасено по давност правото на строеж върху имот,
общинска собственост, находящ се в град София, Район „Овча купел“,
нанесен в КККР като ПИ с идентификатор 46721.3852.587, представляващ
УПИ VІІ-587, кв.18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино
ІІ част“, акт за общинска собственост 3610/09.04.2015 г., вписан в книгите
за вписване на 08.05.2015 г., вх. рег. № 25412, имотна партида 365627,
учредено с Договор № ДИ 06-117/21.12.1993 г., сключен с Иван
Шолев, Павлина Шолева, Емил Теофилов и Гюргя Тилева, поради изтекъл
петгодишен законоустановен срок от сключването на договора и липса на
започнало строителство в имота, липса на одобрени проекти, липса на
разрешение за строеж, като обстоятелствата за това са установени с
Протокол от 29.06.2021 г. от Заседание на комисия от служители на Район
„Овча купел“, назначена със Заповед № РОК21-РД09-205/29.06.2021г. на
кмета на Район „Овча купел“.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.11.2021 г., Протокол № 43, точка 36 от дневния ред,

по доклад № СОА21-ВК08-13535/2/08.10.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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