СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 0 0

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за
прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ VIII-745б от кв.224 на
местност „Гърдова глава“, по плана на гр.София.
На основание §8, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за устройство на
територията, чл.199 от Закона за устройство на територията, чл.35, ал.4, т.2
от Закона за общинска собственост, чл.79 и чл.80, ал.4 от Наредбата за
общинска собственост на Столичен общински съвет и 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
VIII-745б от кв. 224, местност „Гърдова глава“, по плана на гр.София по
преписка peг. № РВТ19-ГР94-1302/ 20.03.2019 година.
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 Мария Мухтарова собствеността на
недвижимия имот- частна общинска собственост, а именно:
- ПИ с проектен идентификатор 68134.1937.2248, с площ от 7,00
кв.м. (АЧОС № 3411/21.05.2019 година на СО-Район „Витоша“), включен в
УПИ VIII-745б от кв.224, местност „Гърдова глава“, по цена, не по-ниска
от пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на „Софинвест“
ЕООД, в размер на 1 548,00 лв. или по 113,00 евро за 1 кв.м., без включено
ДДС.
3. Дава съгласие Столична община да придобие правото на
собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1937.2247 с площ от 77,00 кв.м., собственост на заявителката Мария Мухтарова, отреден за улица, на цена 11 919 лв. или по 79,14 евро
за 1 кв.м., без включено ДДС.

4. Заявителката се отказва в полза на Столична община от разликата
в цените на прехвърляните имоти по т.2 и т.3, поради което Столична
община не дължи плащането й.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 86 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-7995/3/19.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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