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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 7 2

на Столичния общински съвет
от 14.05.2015 година
За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху 587/
1200 идеални части от УПИ VIII-4197, 3321, кв.49 по плана на град София
м.,,Студентски град”, 990/1797 идеални части от УПИ IX-2752, 4206, кв.49
по плана на град София м. „Студентски град” и 517/1055 идеални части от
УПИ V-4198, 3321 от кв.49 по плана на град София м.,,Студентски град”.
На основание чл.67, ал.1 от Закона за собствеността, чл.9, ал.1 от
Наредбата за общинската 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:
1. Прогласява за погасено по давност правото на строеж върху
587/1200 идеални части от УПИ VIII - 4197, 3321, кв.49 по плана на град
София, м.”Студентски град”, АОС № 1040/24.09.2007г., учредено на
17.10.2008 г. от Столична община с нотариален акт № 189, том VII, peг. №
114331, дело 1208/2008 година в полза на търговско дружество „К-2
КОНСТРАКТШЪН” поради изтекъл петгодишен законоустановен срок от
сключването на договора и липса на започнало фактическо строителство в
имота, въз основа на одобрен архитектурен проект, издадено разрешение
за строеж и протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво, които обстоятелства са
установени с Протокол от 18.06.2014 г. на специално назначена Комисия
със Заповед № РД-09-01-15/13.05.2014 г. на кмета на Район „Студентски”.
2. Прогласява за погасено по давност правото на строеж върху
990/1797 идеални части от УПИ IX-2752, 4206, кв.49 по плана на град
София, м. „Студентски град”, АОС № 1038/24.09.2007 година, учредено на
17.10.2008 г. от Столична община с нотариален акт № 190, peг. № 11435,
дело 1209/2008г. в полза на търговско дружество „К-2 КОНСТРАКТШЪН”
поради изтекъл петгодишен законоустановен срок от сключването на

договора и липса на започнало фактическо строителство в имота, въз
основа на одобрен архитектурен проект, издадено разрешение за строеж и
протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне
на строителна линия и ниво, които обстоятелства са установени с
Протокол от 18.06.2014 г. на специално назначена Комисия със Заповед №
РД-09-01-15/13.05.2014 г. на кмета на Район „Студентски”.
3. Прогласява за погасено по давност правото на строеж върху
517/1055 идеални части от УПИ V-4198, 3321 от кв.49 по плана на град
София м.,,Студентски град”, АОС № 1039/24.09.2007 г., учредено на
17.10.2008 г. от Столична община с нотариален акт № 191, том VII, рег. №
11438, дело 1210/2008 г. в полза на търговско дружество „К-2
КОНСТРАКТШЪН” поради изтекъл петгодишен законоустановен срок от
сключването на договора и липса на започнало фактическо строителство в
имота, въз основа на одобрен архитектурен проект, издадено разрешение
за строеж и протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво, които обстоятелства са
установени с Протокол от 18.06.2014 г. на специално назначена Комисия
със Заповед № РД-09-01-15/13.05.2014 г. на кмета на Район „Студентски”.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.05.2015 г., Протокол № 81, точка 23 от дневния
ред, по доклад № 2600-3823/13/16.04.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

