СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 4 6

на Столичния общински съвет
от 22.12.2016 година
За промяна в характера на имот от публична в частна общинска
собственост, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за общинската собственост и Процедура по
чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.77 от
Наредбата за общинската собственост.
На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собстваност и чл.2,
ал.3 и ал.4 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл.15,
ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.77 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. Обявява от публична в частна общинска собственост - реална част
с площ 323 кв.м. от имот с идентификатор 68134.4354.191.
II. Дава съгласие да се измени плана за регулация на УПИ I-за
„ОЖС”, чрез образуване на нови УПИ IV-1,191,196- за „ОЖС”, УПИ V„за озеленяване”, УПИ VI- „за озеленяване” и УПИ VII- 361,369- „за ЖС”,
обществено обслужване и ПГ” за кв.20, местност „Люлин-разширениезапад”.
III. Дава съгласие да се сключи предварителен договор по чл.15, ал.5,
във връзка ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.77 от
Наредбата за общинската собственост, а след влизане в сила на
изменението на ПУП и окончателен договор, като:
1. Столична община прехвърли на Ивайло Михайлов Митев и
Силвия Емилова Митева следния общински имот:

- имот с проектен идентификатор 68134.4354.657 с площ от 414 кв.м.
образуван от реални части от ПИ с идентификатор 68134.4354.191 и от ПИ
с идентификатор 68134.4354.196 включен в УПИ IV-1, 191, 196, кв.20 с
определена пазарна оценка в размер на 56 961.00 лева /петдесет и шест
хиляди деветстотин шестдесет и един лева/ без ДДС.
2. Столична община придобие от Ивайло Михайлов Митев следния
частен имот:
- реална част с проектен идентификатор 68134.4354.656 с площ 417
кв.м. от имот с идентификатор 68134.4354.1, включена в УПИ IV-1, 191,
196, кв.20 с определена пазарна оценка в размер на 55 820.00 лева
/петдесет и пет хиляди осемстотин и двадесет лева/ без ДДС.
Разлика в полза на общинския имот 1 141.00 лв.
III. Възлага на кмета на Столична община да сключи предварителен
договор, а след влизане в сила на изменението на ПУП и окончателен
договор, по актуални пазарни оценки към датата на подписване на
договора, но не по-ниско от определените пазарни цени по т.II.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.12.2016 г., Протокол № 26, точка 31 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ВК08-6478/2/05.07.2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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