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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 7 5

на Столичния общински съвет
от 28.03.2019 година
За прогласяване на погасеното по давност право на строеж върху
част от урегулиран поземлен имот УПИ I-„за ЖС, магазини, подземни
гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост“, кв.858, местност ж.к. „Вълчо
Иванов-2000г.“, Район „Илинден“, представляваща част от поземлен имот
с идентификатор 68134.1201.67 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на Район “Илинден“.
На основание чл.9, ал.1 от Наредбата за общинската собственост,
чл.67, ал.1 от Закона за собствеността 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. Прогласява погасеното по давност, при условията на чл.67, ал.1 от
Закона за собствеността, право на строеж върху част от УПИ I-„за ЖС,
магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост“, кв.858,
местност ж.к. „Вълчо Иванов-2000г.“, представляваща част от поземлен
имот с идентификатор 68134.1201.67 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на Район “Илинден“ (АОС №101/30.10.2017г. на
СО - Район “Илинден“), която част е идентична с част от ПИ 7, част от
ПИ 8, част от ПИ 9 и бивша улица „Неврокоп“ по стар кадастрален план емисия 1966 г., върху който с Протокол № 1 от 25.01.1988 година,
Изпълнителният комитет на Столичен народен съвет, е учредил право на
строеж в полза на Министерство на вътрешните работи, поради
нереализирано строителство на секция „А“ (вход А) от блок №173 (стар
бл. № 1), ж.к. „Света Троица“, с предвидена застроена площ 413 кв.м.,
констатирано от комисия, назначена със Заповед № РИЛ18-РД91-17 от
23.04.2018г. на кмета на Район “Илинден“ с Протокол от 31.05.2018
година.
II. Възлага на кмета на Район „Илинден“ да впише горното
обстоятелство в графа „забележка“ в АОС № 101/30.10.2017 г., която да

бъде утвърдена от кмета на Столична община и вписана по надлежния ред
в Службата по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 74, точка 24 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК08-8090/6/18.03.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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