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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 9 2

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж на храм
„Св. Серафим Софийски Чудотворец“ и сграда с обслужващи помещения,
върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2375, с площ 2 194,00
кв.м., представляващ УПИ VIII-за православен храм, кв.67, м. „ж.к.
Надежда 3“, СО - Район „Надежда“.
На основание чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост,
чл.61, 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. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно и безсрочно право на
строеж в полза на „Храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“, върху
поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2375, с площ 2 194 кв.м.,
съставляващ УПИ VIII-за православен храм, кв.67, по действащ
регулационен план на местност „ж.к.Надежда 3“, одобрен с Решение
№ 343 по Протокол № 83/11.06.2015 г. на Столичен общински имот, ИПР,
одобрено със Заповед № РНД18-РА50-32/13.07.2018 г. на гл. архитект на
район „Надежда“ (АОС № 3252 от 18.12.2018 г. на СО - район „Надежда“,
вписан в Службата по вписванията на 27.02.2019 г., вх. peг. № 10013, Акт
№ 51, том XXIV, дело № 7319, им.п. № 469070), за изграждане на
православен храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“ със застроена
площ около 260 кв.м. и РЗП около 380 кв.м., и сграда с обслужващи
помещения със застроена площ около 180 кв.м., съгласно виза за
инвестиционно проучване и проектиране от 03.08.2018 г. на Главния
архитект на Район „Надежда“.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на
православен храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“ със застроена

площ около 260 кв.м. и РЗП около 380 кв.м., и сграда с обслужващи
помещения със застроена площ около 180 кв.м., след представяне на
съгласуван идеен инвестиционен проект.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 78 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-7395/3/18.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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