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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 1 4

на Столичния общински съвет
от 28.05.2020 година
За процедура по доброволно прилагане на действащият подробен
устройствен план (план за регулация), одобрен с Решение № 66 по
Протокол № 24/30.03.2001г. на СОС за УПИ XVI-185 и УПИ XVII-185,
кв.25, с.Клисура, гр. Банкя, чрез продажба от Столична община.
На основание §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.80 от Наредбата за
общинска 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:
1. Дава съгласие да се приложи действащият подробен устройствен
план (план за регулация), одобрен с Решение № 66 по Протокол № 24/
30.03.2001г. на СОС за УПИ XVI-185 и УПИ XVII-185, кв.25, с.Клисура,
гр.Банкя, като Столична община прехвърли на наследници на Захари
Младенов - Владимир
Зарков, Мариана
Заркова,
Ташко
Зарков, Кирил
Ковачки - чрез пълномощника си
Борислав
Ковачки, Борислав
Ковачки, Христо
Иванов, Траянка
Грозданова, Георги
Владимиров и
Славка
Гергинова, правото на собственост върху следните
имоти: ПИ с проектен идентификатор 37280.2100.795 с площ 12 кв.м. частна общинска собственост на основание АОС № 1647/27.12.2018г. на
Столична община - Район „Банкя”, вписан в АВп. и ПИ с проектен
идентификатор 37280.2100.798 с площ 24 кв.м. - частна общинска
собственост на основание АОС № 1648/27.12.2018 г. на Столична община Район „Банкя”, вписан в АВп, срещу заплащане на пазарна цена, не пониска от изготвената от сертифициран оценител, сключил договор със
Столична община, пазарна оценка в размер на:

1.1. ПИ с проектен идентификатор 37280.2100.795 с площ 12 кв.м. в
размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лв., без ДДС или 245 евро/40,00
лв./кв.м. - 20 евро кв.м.
1.2. ПИ с проектен идентификатор 37280.2100.798 с площ 24 кв.м. в
размер на 960 (деветстотин и шестдесет) лв., без ДДС или 490 евро/40,00
лв./кв.м. - 20 евро кв.м.,
определена от лицензиран експерт-оценител инж. Снежанка Петрова
Никленова-Денкова.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да
сключи договор по т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 25 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК08-248/10/23.04.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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