СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№677

на Столичния общински съвет
от 12Л0.2017 година
За дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр.София,
Район „Изгрев” и приемане на дарение на недвижим имот - частна
собственост, находящ се в гр. София, Район „Изгрев” и парични средства.
На основание чл.34, ал.1 и ал.З, чл.35, ал.5 от Закона за общинската
собственост, чл.54, ал.1 и ал.2 от Наредбата за общинската собственост,
чл.16, ал.1, т.1 и т.2, б.„в” и чл.20 от Наредбата за реда за получаване и
управление на дарения от Столична община 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 ЪВ Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие Столична община да приеме от Петьо
Блъсков, дарението на следния негов недвижим имот, находящ се в
гр.София, Район „Изгрев”, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68134.801.1458, целият с площ от 993 кв.м., по КККР на
Район „Изгрев”, приети със заповед № РД-18-95/18.12.2015 година на
изпълнителния директор на АГКК, стар пл. № 1458, квартал 7, м. „Изток Изток”.
2. Дава съгласие Столична община да приеме от Петьо
Блъсков, дарение на 1 137 368,00 (един милион сто тридесет и седем
хиляди триста шестдесет и осем) лева, без ДДС.
3. Обявява имота по т.1 за публична общинска собственост.
4. Дава съгласие Столична община да дари на Петьо
Блъсков,
следния недвижим имот-частна общинска собственост (АОС № 2720/
13.08.2003 г. на Район „Изгрев”), находящ се в гр.София, Район „Изгрев”,
представляващ: с проектен идентификатор 68134.801.3951, с проектна
площ от 2 049 кв.м., попадащ в урегулиран поземлен имот УПИ IV, кв.10,
м. „Дианабад".

5. Възлага на кмета на Столична община да сключи договори за
дарение на имотите и паричната сума по т.1, т.2 и т.3, на основание чл.34,
ал.1 и ал.3, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.1 и
ал.2 от Наредбата за общинската собственост, чл.16, ал.1, т.1 и т.2, б.„в” и
чл.20 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от
Столична община.
6. Възлага на главния архитект на Столична община служебно да
измени подробния устройствен план, като поземлен имот с идентификатор
68134.801.1458 се отреди за озеленяване.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.10.2017 г., Протокол № 41, точка 18 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ГР94-2953/2/05.10.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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