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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 9

на Столичния общински съвет
от 14.03.2019 година
За учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, за изграждане на подземен
шахтов трансформаторен пост със застроена площ 26,27 кв.м., ведно със
сервитутните права на трафопоста и прилежащите кабелни линии, с площ
на сервитутната ивица от 6,47 кв.м., в общински поземлен имот с
идентификатор 68134.1382.2060, съставляващ УПИ III-2036-„за жс и
администрация“, СО - Район „Надежда“.
На основание чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката, чл.59, т.2 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. Учредява възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 130277958, за изграждане на
подземен шахтов трансформаторен пост със застроена площ 26,27 кв.м.,
съгласно виза за проучване и проектиране от 05.06.2018 г. на Гл. архитект
на Район „Надежда“, ведно със сервитутните права на трафопоста и
прилежащите кабелни линии, с площ на сервитутната ивица от 6,47 кв.м.,
на кота - 3,65 кв.м., в северната част на поземлен имот с идентификатор
68134.1382.2060, съставляващ УПИ III-2036-„за жс и администрация“,
целия с площ 2 021,00 кв.м., кв.85, местност „Надежда 2а и 2б“ (Акт за
общинска собственост № 2027 от 09.01.2013 г. на СО - Район „Надежда“,
вписан в Служба по вписванията на 15.03.2013 г„ вх. peг. 10701, Акт
№ 107, Том № XXV, им. партида № 260740, 260741, 260742), срещу
заплащане на пазарната стойност на правото на строеж, определена от
сертифициран оценител в размер на 8 613,00 (осем хиляди шестстотин и
тринадесет) лева, без включено ДДС, и за сервитутните права за

прилежащите кабелни линии с площ на сервитута 6,47 кв.м., в размер на
1 869,00 (хиляда осемстотин шестдесет и девет) лева, без включен ДДС.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на строеж за изграждане на шахтов
трансформаторен пост и сервитутни права на сервитутната ивица в
описания обект по т.I.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.03.2019 г., Протокол № 72, точка 13 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-999/1/25.02.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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