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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 8 1

на Столичния общински съвет
от 12.10.2017 година
За учредяване право на пристрояване върху общински имот - частна
общинска собственост.
На основание чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.21, aл.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:
1. Да се учреди на Мишо Спасенич безсрочно право на пристрояване
за изграждане на едноетажна пристройка, със застроена площ 36,00 кв.м.
към собственото му помещение със застроена площ 98,60 кв.м.
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1106.254.2.1 по
неодобрената за имота кадастрална карта), в югоизточна посока, съобразно
действащия подробен устройствен план, одобрен със заповед № РД-50-09109/11.03.1988 година, издадената виза за пристрояване и съгласувания на
15.04.2016 година от главния архитект на Район „Красна поляна”
инвестиционен проект, което право на пристрояване се учредява върху
общинската част oт урегулиран поземлен имот I, отреден за „жилищно
строителство и КОО” от квартал № 87 по плана на местност ж.к.
„Разсадника-Коньовица” в Район „Красна поляна”, град София (АЧОС №
858/27.01.2009 година на СО - Район „Красна поляна”), за сумата от
10 636,60 (десет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и шестдесет
стотинки) лева, представляваща данъчна оценка на правото на
пристрояване, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 720 800 7073/
11.07.2017 година на СО - Дирекция „Общински приходи” - отдел ОП
„Красна поляна” но не по-малко от стойността на актуалната пазарна и
данъчна оценка към момента на сключване на договора.

2. Кметът на Столична община да издаде заповед и да сключи
договор за учредяване на правото на пристрояване.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.10.2017 г., Протокол № 41, точка 22 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ГР94-2892/15/25.08.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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