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

№ 6 3 1

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ, касаеща УПИ
Х-1138 ,,за коо”, кв.7а, м.,,ж.к. Свобода” и УПИ VІ ,,за озеленяване“, кв.7а,
м.,,ж.к. Свобода”, Район ,,Надежда“ - Столична община.
На основание чл.15, ал.5 и чл.199 от Закона за устройство на
територията, във връзка с §22, ал.1, т.1, буква „б“ от Заключителните
разпоредби на Закона за устройство на територията, чл.35, ал.4, т.2 от
Закона за общинската собственост, чл.77, ал.1 и чл.79, ал.1 и ал.5 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:
I. Дава съгласие да се довърши процедурата по прилагане на
подробния устройствен план за УПИ X-1138-за коо, кв.7а, местност „ж.к.
Свобода”, одобрен с Решение № 587 по Протокол № 51/24.10.2013 г. на
Столичен общински съвет, като:
1. Столична община прехвърли на „Милениум 2016“ ООД, с ЕИК:
203869636 правото на собственост върху следния недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
68134.1376.2150, с площ 27 кв.м., включен в УПИ X-1138-за коо, кв.7а,
местност „ж.к. Свобода” (АЧОС № 3648/24.11.2021 г. на СО - Район
„Надежда“, вписан в Службата по вписванията на 29.12.2021 г., вх. рег. №
101262, Акт № 41 том № CCLXIX, дело № 79498/2021 г., имотна партида
№ 768330), срещу определената от сертифициран оценител пазарна оценка
в размер на 17 770 лв. (седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет
лева) без ДДС.
2. „Милениум 2016“ ООД да прехвърли на Столична община правото
на собственост върху реална част с площ 68 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 68134.1376.1138, попадаща в УПИ VI-за озеленяване с

режим тго, кв.7а, по скица-проект поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.1376.2148, с пазарна цена в размер на 18 180 лв.
(осемнадесет хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС, без доплащане на
разликата от страна на Столична община.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед, като
след представяне на доказателства за премахване на сграда с
идентификатор 68134.1376.2148.2 и да сключи договор за прехвърляне на
собственост по реда на Закона за устройство на територията, по актуални
пазарни цени на имотите към датата на подписване на договора, но не пониски от определените пазарни цени по т.I.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 95 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК08-8181/3/20.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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