СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 1 1

на Столичния общински съвет
от 09.07.2020 година
За процедура по прилагане на план за регулация (ПР) за УПИ IV-2409,
2427, 2283, 2284, кв.79, местност „ж.к. Надежда 3“, Район „Надежда“.
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.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 довърши процедурата по прилагане на
подробен устройствен план към УПИ IV-2409, 2427, 2283, 2284, кв.79,
местност „ж.к. Надежда 3“, Район „Надежда“, чрез сключване на
окончателен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, като Столична
община прехвърли на „КРАССТРОЙ“ ООД, с ЕИК 122001277, правото на
собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2283, с
площ 9,00 кв.м. (АОС № 2842 от 07.07.2016 г. на СО - Район „Надежда“,
вписан в Службата по вписванията на 28.07.2016 г., том CVIII № 90, вх.
peг. № 46069, им.п. № 429992) и поземлен имот с идентификатор
68134.1385.2284, с площ 12,00 кв.м., (АОС № 2841 от 07.07.2016 г. на СО Район „Надежда“, вписан в Службата по вписванията на 28.07.2016 г„ том
CVII № 161, вх. peг. № 46072, им.п. № 430122), попадащи в УПИ IV-2409,
2427, 2283, 2284, кв.79, по действащ регулационен план на местност „ж.к.
Надежда 3“, одобрен със Заповед № РНД19-РА50-17/15.05.2019 г. на
Главния архитект на СО - Район „Надежда“, срещу заплащане на пазарната
цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със
Столична община, в размер на 6 030,00 (шест хиляди и тридесет) лева.
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху

имотите по т.I, по актуална пазарна оценка към датата на подписване на
договора, но не по-ниска от определената от сертифицирания оценител.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 09.07.2020 г., Протокол № 17, точка 32 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-10076/5/20.06.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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