СТОЛИЧНА ОБЩИНА

С ТО Л И Ч ЕН О БЩ И Н СКИ С Ъ В Е Т
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Р Е Ш Е Н И Е

№121

на Столичния общински съвет
от 26.02.2015 година
За процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.З от ПР на Закона за устройство
територията.
На основание §8, ал.2, т.1 и ал.З от ПР на Закона за устройство
територията, чл. 199 от Закона за устройство на територията, чл.79, ал.2 от
Наредбата за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 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 ЪВ Е Т

РЕШИ :
1. Дава съгласие да се приложи доброволно действащия план за
регулация, одобрен със Заповеди № № РД-50-307/20.04.1995 г. и РД-09-335/
04.11.1997 г. относно УПИ XVIII-16, кв.31 и УПИ 1-„За ЖС” и улица,
кв.70, местност „Горна баня” , Район „Овча Купел” .
2. Столична община да прехвърли на Венцеслав
Шекерджиев, Асен
Атанасов, Петко
Шекерджиев и
Михаил
Трифонов правото на собственост върху незастроен
поземлен имот с идентификатор 68134.4327.8703 с площ от 118,00 кв.м.,
попадащ в урегулиран поземлен имот XVIII-16, актуван с АЧОС № 3510/
13.05.2014 г. на СО-Район „Овча Купел” по актуална пазарна цена, не пониска от изготвената от сертифициран оценител пазарна оценка в размер
15 578,00 (петнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем лева, 00 ст.)
лева, без ДДС.
3. Столична община да придобие от Венцеслав
Шекерджиев, Асен
Атанасов, Петко
Шекерджиев и
Михаил
Трифонов правото на собственост върху следните
незастроени поземлени имоти:
1/ поземлен имот с идентификатор 68134.4327.8698 с площ от 339,00
кв.м., собственост на заявителите, отреден за улица и улица-тупик;

2/ поземлен имот с идентификатор 68134.4327.8699 с площ от 64,00
кв.м., попадащ в УПИ I - за жс по актуална пазарна цена, изготвена от
сертифициран оценител, общо за двата имота (68134.4327.8698 и
68134.4327.99) в размер на 37 915,00 (тридесет и седем хиляди деветстотин
и петнадесет лева, 00 ст.) лева, без ДДС, без заплащане от страна на
Столична община на разликата в стойностите на прехвърляемите имоти по
точка 2 и точка 3.
4.
Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор за прехвърляне на правото на собственост на имотите по
точка 2 и точка 3.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 26.02.2015 г., Протокол № 77, точка 32 от дневния
ред, по доклад № СО-0818-177/10/09.02.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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