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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 7 7

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За процедура по прилагане на подробен устройствен план за
урегулиран поземлен имот III-8,9,17, кв.223, м. „Пробив бул. „Пенчо
Славейков“ по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на
територията.
На основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и
чл.77, ал.1 и ал.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:
1. Дава съгласие да се приложи подробния устройствен план за
урегулиран поземлен имот III-8,9,17, кв.223, м. „Пробив бул. „Пенчо
Славейков“, с административен адрес: гр. София, Район „Възраждане“, ул.
„Алдомировска“ № 93, одобрен със Заповед № РД-09-50-1685 от
26.10.2010г. на Гл. архитект на Столична община, като Столична община
прехвърли на “Централ Форум“ ООД, ЕИК 175021479, поземлен имот с
идентификатор 68134.306.460, с площ от 174 кв.м. - частна общинска
собственост /АОС/№ 1114/27.11.2007г., вписан в Службата по вписванията
под № 477160, Акт № 192, том XXXIII, дело 100088/27.11.2007г., съставен
нов акт АОС № 1547/18.06.2019 г. на основание чл.59, ал.1 от ЗОС, във
връзка с КККР/, срещу заплащане на актуална пазарна цена в размер не помалко от 164 160,00 лева /сто шестдесет и четири хиляди сто и шестдесет
лева/ без ДДС, определена на база изготвена от сертифициран оценител,
пазарна оценка.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор за прехвърляне на собствеността на общинския поземлен

имот по определената пазарна цена по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона
за устройство на територията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 67 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-8007/4/09.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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