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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 9 1

на Столичния общински съвет
от 20.12.2018 година
За процедура по §8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за
устройство на територията (ПР на ЗУТ) за доброволно прилагане на влязъл
в сила подробен устройствен план, чрез придобиване на общински имоти с
идентификатори 02659.2192.2111 с площ 37 кв.м. - частна общинска
собственост на основание АЧОС № 1575/30.10.2017г. на Столична община
- Район „Банкя” и 02659.2192.2110 с площ 66 кв.м. - частна общинска
собственост на основание АЧОС № 1576/30.10.2017г. на Столична община
- Район „Банкя”.
На основание §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ, чл.35, ал.4, т.2 от Закона 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:
1. Дава съгласие да се приложи плана за регулация на урегулиран
поземлен имот - УПИ XVIII-134, кв.24, кв. „Михайлово”, одобрен със
заповеди №№ 311/12.07.1976 година и РД-50-776/25.07.1995 година на
главния архитект на гр.София, като Столична община прехвърли на
Дойчин Захаринов правото на собственост върху следните недвижими
имоти - частна общинска собственост (АЧОС № 1575/30.10.2017г. на
Столична община - Район „Банкя”, вписан в Службата по вписвания с вх.
pег. № 11235, акт № 147, том XXIV, дело 7639, имотна партида 535282/
28.02.2018 г. и АЧОС № 1576/30.10.2017 г. на Столична община - Район
„Банкя”, вписан в Службата по вписвания с вх. peг. № 11296, акт № 113,
том XXV, дело 7868, имотна партида 535329/ 28.02.2018г.), а именно:
реални части от УПИ XVIII-134, кв.24, кв. „Михайлово” (поземлен имот с
идентификатор 02659.2192.2111) с площ от 37 кв.м. и поземлен имот с
идентификатор 02659.2192.2110 с площ от 66 кв.м. срещу заплащане на
пазарна цена, не по-ниска от изготвената от сертифициран оценител,

сключил рамков договор със Столична община, пазарна оценка в размер,
съответно на: ПИ с идентификатор 02659.2192.2111 с площ от 37 кв.м. в
размер на 1 930,00 (хиляда деветстотин и тридесет) лв. без включен ДДС
или 52,14 лв./кв.м. - 986 евро или 26,66 евро/кв.м. без включен ДДС и ПИ с
идентификатор 02659.2192.2110 с площ от 66 кв.м. в размер на 3 854,00
(три хиляди осемстотин петдесет и четири) лв. без включен ДДС или 58,39
лв./кв.м. - 1 970 евро или 29,86 евро/кв.м. без включен ДДС.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор по т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 67, точка 36 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК08-12306/2/29.11.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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