СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 4 5

на Столичния общински съвет
от 12.03.2015 година
За учредяване право на строеж за изграждане на стълб № 14 от
BЛ 110kV „Естакада” върху ПИ с идентификатор 68134.1509.1077 и стълб
№26 от ВЛ 110kV „Бусманци” върху ПИ с идентификатор 68134.1509.1072
от въздушната мрежа на „Електроенергиенсистемен оператор” ЕАД.
На основание чл.7, ал.2, изр.2, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за
общинската собственост, чл.59, т.2 и т.6 от Наредбата за общинска
собственост, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката 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. Учредява в полза на „Електроенергиенсистемен оператор” ЕАД,
възмездно право на строеж за изграждане на:
- стълб № 14 с площ от 37,70 кв.м., върху следния недвижим имот публична общинска собственост, съгласно АОС № 1628/04.11.2014 г.
година на Столична община, Район „Искър”, означен в одобрената
кадастрална карта като поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1077,
срещу заплащане пазарната стойност на правото на строеж, определена от
сертифициран оценител в размер на 1 654,00 лв. (хиляда шестстотин
петдесет и четири). Цената е без ДДС.
- стьлб № 26 с площ от 60,84 кв.м., върху следния недвижим имот частна общинска собственост, съгласно АОС № 1337/ 03.12.2012 година на
Столична община, Район „Искър”, означен в одобрената кадастрална карта
като поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1072, срещу заплащане
пазарната стойност на правото на строеж, определена от сертифициран
оценител в размер на 2 670,00 лв. (две хиляди шестстотин и седемдесет).
Цената е без ДДС.

II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на строеж за изграждане на описаните обекти
по т.I.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.03.2015 г., Протокол № 78, точка 16 от дневния
ред, по доклад № СО-7000-1206/10/06.03.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

