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Ne4O1

Ha Crorr4qHu, o6ulflucxra
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craer

roAr4Ha

3a npoqe4ypa 3a flpr,rJraraue ua nogpo6en ycrpoficr:ren [JraH rro pe,qa Ha
3axona sa ycrpofic:rno Ha repvropr.urra r{pe3 o[peAeJrrHe Ha KBorr,r Ha
crco6crnenocr B He3acrpoeH HeABr.rxr,rM r,rMor, HrxoArrq ce a rp.Co$ pls' Pai4or
,,Bmpaxgane", npe4crannxsarq YIIU VI-7,8, xa.173, MecrHocr,,flpo6un - 6yn.
,,lleHqo Cranefixon"-u.,,3anaAno HalpaBreHr.re(' u noc:re4sarqo yalpeArBage Ha
rlpaBo Ha crpoex arpxy crco6crBeHru yperyJrr.rpaH no3eMJreH lrMor, cpeqy
o6esqereune c panuocrofiuocrnlr o6erru.
Ha ocnosaHr.r e ,rn.l7, al.3 or 3axona :a ycrpofic.rno Ha reprrroplrflTa,
.rtr.37, a*2 or 3axosa la o6llraHcrara co6c'rseHocr, wt.78, ai.2,,tr.8l, ut.l u
a*2 or Hape46a 3a o6uluncKara co6creeHocr, B:sB Bpb3Ka c qr.l83, an.3 or
3axoua :a yc:rpoficrno Ha replrroputra ,il.21, alt.7,, .r.8 or 3arcoua ga
MeCTHOTO CaMOy[paBJreHI,Ie r,r MecTHaTa a,qM!rHr.rcTpaqfi,

CTOTI14

I{HNAT OEI4 14HCK14 CTBET
PEult4:

I. .{ana clrJracue Aa ce [p[Jroxtr rro peAa ua 3axona sa ycrpoficrao na
Teplrropn rra geictrarqux no4po6eu ycrpofic'rneH [JraH 3a yTII,I VI-7,8,
xa. I 73, MecrHocr ,,flpo6ran - 6yn. ,,flenqo Claneftron" - v. ,,3aua4no

raro ce onpeAen r

Aeeurru qacrr.r Ha ctco6c,neuoc'r,
cbo6pa3uo rIJIoIrIure Ha flonaAanlure B Hero lrMorlr: fII,I c u4eurn(para:rop
68134.303.247, c rlrrorq or 246 KB.M. - o6uuncxa co6cTseHoc:r u ITLI c
Ia4enruQuxarop 68134.303.246, c unou 258 KB.M. - co6crgenoc:r na ,,JTYKC
EI4nA Ef" OO,{,, xarro crreABa:
3a CTOJIIITIHA OEIUI4HA - 2461504 (48.81%) uneutru.racru or VIIII
VI-7,8, rs.l73, M. ,,flpo6un-6yn. llenqo C.uanefixon - M. ,,3ana.qno
nanpannexr.re", rle ba c finou1 or 504 xn.u.;

nanpaaneuue",

За „ЛУКС БИЛД БГ“ ООД, с ЕИК 204576839 - останалите 258/504
(51,19%) идеални части от УПИ VI-7,8, кв.173, м. „Пробив - бул. Пенчо
Славейков - м. „Западно направление“, целия с площ от 504 кв.м..
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор за квоти на съсобственост на основание Закона за
устройство на територията и чл.44, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
III.1. След сключване на окончателен договор за квоти на
съсобственост, да се учреди безсрочно и възмездно право на строеж в
полза на „БИЛД ГРУП БГ”ООД с ЕИК 205096711, в съответствие с
параметрите на устройствената зона по ОУП и с ПУП, върху общинската
част в размер на 246/504 (48,81%) идеални части, от следният недвижим
имот, находящ се в гр.София, Район „Възраждане“, с административен
адрес - ул. „Перник“ № 81, представляващ УПИ VI - 7,8, кв.173, местност
„Пробив - бул. „Пенчо Славейков“ - м. „Западно направление“, целият с
площ от 504,00 кв.м., ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА на
шест етажа /Г/М+5/, включваща надземно и подземно ниво, с общо РЗП
около 2 114,00 кв.м. /в това число 1764 кв.м. надземна част и допълващо
застрояване и около 350 кв.м. подземна част/, срещу актуална пазарна цена
на правото на строеж, определена от сертифициран оценител, в размер на
255 180.00 лева без включен ДДС, но не по-ниска от данъчната му оценка,
определена от дирекция „Общински приходи“ по местонахождение на
имота.
III.2. Заплащането на определената цена на правото на строеж да се
извърши чрез изграждане и предоставяне в собственост на Столична
община на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената и завършена
в цялост жилищна сграда в УПИ VI - 7,8, кв.173, местност „Пробив - бул.
„Пенчо Славейков“ - м. „Западно направление“, в напълно завършен вид
съгласно БДС, с общо РЗП на обектите не по-малко от 199,67 кв.м
/надземно и не по-малко от 39,62 кв.м. подземно, равняващо се на
обезщетение определено от сертифициран оценител, в размер на 25% от
общото РЗП на бъдещата сграда, съобразно общинския дял, чиято пазарна
стойност да не е по-ниска от определената от сертифицирания оценител
пазарна стойност на правото на строеж в размер на 255 180.00 лева без
включен ДДС.
IV. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор за учредяване на право на строеж на основание чл.183,
ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.81, ал.1 и ал.2 от Наредба
за общинската собственост, след издаване на виза за проектиране и
представяне на съгласуван инвестиционен проект от главния архитект на
Столична община.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 78, точка 27 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-7223/1/25.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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