СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 8 7

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за
прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ XIV-265 и УПИ XV-265 от
кв.114 на м. „Драгалевци-разширение-север“, по плана на гр. София.
На основание §8, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за устройство на
територията, чл.17, ал.5, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на
територията, чл.34, ал.2 и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинска
собственост, чл.79 и чл.80, ал.4 от Наредбата за общинска собственост,
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 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 за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ
XIV-265 и УПИ XV-265 от кв.114, м.„Драгалевци-разширение-север“, по
плана на гр. София.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне право на собственост по реда на ЗУТ, като
Столична община прехвърли на Златка Джамбазова и Екатерина Дацова
собствеността на недвижимите имоти - частна общинска собственост, а
именно:
- ПИ с идентификатор 68134.1972.3057, с площ от 36,00 кв.м. (АЧОС
№ 3293/08.01.2019 година на СО-Район „Витоша“), включен в УПИ XV265 от кв.114, местност „Драгалевци-разширение-север“;
- ПИ с идентификатор 68134.1972.3056, с площ от 137,00 кв.м.
(АЧОС № 3291/20.12.2018 година на СО-Район „Витоша“), включен в
УПИ XIV-265 от кв.114, местност „Драгалевци-разширение-север“;

- ПИ с идентификатор 68134.1972.3080, с площ от 2,00 кв.м. (АЧОС
№ 3294/08.01.2019 година на СО - Район „Витоша“) включен в УПИ XIV265 от кв.114, м.„Драгалевци-разширение-север“, по цена, не по-ниска от
пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на „Софинвест“
ЕООД, в размер общо за трите имота - 41 765 лв. (32 696,00 лв. + 477,00 лв.
+ 8 592,00 лв.) или по 122,00 евро за 1 кв.м., без включено ДДС.
3. Дава съгласие Столична община да придобие правото на
собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1972.3082, с
площ от 49,00 кв.м., собственост на заявителите - Златка Джамбазова и
Екатерина Дацова, отреден за улица, на цена 8 186,00 лв. или по 85,40 евро
за 1 кв.м., без включено ДДС.
Разликата в цената в размер на 33 579,00 лв. да се заплати на
Столична община от заявителите Златка Джамбазова и Екатерина Дацова.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 77 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-8622/1/09.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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