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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 4 3

на Столичния общински съвет
от 20.07.2017 година
За предприемане на административни процедури за допускане и
одобряване на нов ПУП /подробен устройствен план/ за два имота,
собственост на „Софийски имоти” ЕАД, с оглед последващо реализиране
на сделка с имот, собственост на „БЛД 44” ЕООД.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 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. Възлага на Главният архитект на Столична община да проведе
цялостна процедура по изработване и одобряване на ПУП /подробен
устройствен план/ УПИ IV - идентификатор 68134.304.330 и УПИ V идентификатор 68134.304.329, квартал 262, м. „жк Зона Б- 5-3", с граници ул. „Средна гора", ул. „Три уши", ул. „Странджа", ул. „Ат. Романов" и ул.
„Добруджански край", на територията на район „Възраждане" .
2. С оглед решаване на въпрос с надделяващ обществен интерес,
подробно описан в доклада, след приемане на ПУП за имотите по т.1. да се
внесе доклад и проект на решение до Столичен общински съвет с
предложение за замяна на имотите - собственост на „Софийски имоти"
ЕАД от една страна срещу имот на територията на район „Лозенец",
представляващ урегулиран поземлен имот УПИ Х-127, квартал 225,
местност „Лозенец - I-ва част", на улица „Димитър Хаджикоцев" № 44,
собственост на „БЛД 44” ЕООД, при спазване на всички законови
изисквания.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 20.07.2017 г., Протокол № 37, точка 110 от дневния

ред, по доклад № СОА17-ВК08-9279/4/18.07.2017г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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