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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 9 6

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване,
одобрен със Заповед № РД-50-09-373/08.12.1988г. на гл. архитект на гр.
София и ИПР за кв. 14а, УПИ VI и VII, одобрени със Заповед № РД-64-41/
26.05.2011г. на гл. архитект на Район „Младост“, за УПИ VI-1964,1979,
отреден „за чисто производство, складове и офиси“, кв.14, НПЗ „Изток“, м.
„Къро“.
На основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост,
чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.77 от
Наредбата за общинската собственост на Столична община

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 плана за регулация и застрояване за
УПИ VI-1964, 1979, отреден „за чисто производство, складове и офиси“,
кв.14, НПЗ „Изток“, м.„Къро“, одобрен със Заповед № РД-50-09-373/
08.12.1988г. на гл. архитект на гр. София и ИПР за кв.14а, УПИ VI и VII,
одобрени със Заповед № РД-64-41/26.05.2011г. на гл. архитект на Район
„Младост“ за УПИ, като Столична община прехвърля на „ДЕМАКСХОЛОГРАМИ“ ООД, с ЕИК 200707650, правото на собственост върху
следните недвижими имоти частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9450 с площ от 24
кв.м., за който е съставен АОС № 2012/19.02.2014г. на СО-район
„Младост“, вписан в Службата по вписванията с вх. peг. № 16237 от
09.04.2014 г., том XXXVIII, № 94, имотна партида № 312619, срещу
заплащане на сума не по-ниска от 19 771 лева без ДДС, представляваща
пазарна оценка на имота, определена от сертифициран оценител, сключил
Рамков даговор със Столична община;

1.2. Реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4081.132 с
площ на частта от 6 кв.м., за която е съставен АОС № 2041/10.07.2014 г. на
СО - Район „Младост“, вписан в Службата по вписванията с вх. peг. №
52823 от 21.10.2014 г., том CXXVIII, № 6, имотна партида № 337530,
срещу заплащане на сума не по-ниска от 4 943 лева, без ДДС,
представляваща пазарна оценка на имота, определена от сертифициран
оценител, сключил Рамков договор със Столична община.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор за имотите по точка 1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 82 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-349/6/10.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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