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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 5 4

на Столичния общински съвет
от 24.09.2020 година
За учредяване възмездно и безсрочно право на пристрояване за
изграждане на едноетажна пристройка със ЗП 68,65 кв.м. към съществуващ
ресторант, частна собственост, построена в имот - общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4361.529, идентичен
с УПИ VI-за ТП и озеленяване, кв.11, м. по ПУП на „ж.к. Люлин-5 м.р.“,
одобрен с Решение № 411/19.07.2012 г. на СОС.
На основание чл.38 ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.38, ал.1, ал.2, ал.3 и чл.64, ал.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:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно и безсрочно на „РИВА 6“
ЕООД, ЕИК 203888647, представлявано от управителя Румен
Йорданов, право на пристрояване за изграждане на едноетажна пристройка
със ЗП 68,65 кв.м. към съществуващ ресторант, частна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор
68134.4361.529.1.2 построена в имот - общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4361.529, идентичен
с УПИ VI-за ТП и озеленяване, кв.11, м. по ПУП на „ж.к. Люлин-5 м.р.“,
одобрен с Решение № 411/19.07.2012 г. на СОС, за който е съставен АОС
№ 10048/19.11.2019 г., вписан в Службата по вписванията на 16.12.2019 г.,
вх.рег.№ 90363, № 86, том CCXXVI, имотна партида 655326, за сумата от
12 357,00 (дванадесет хиляди триста петдесет и седем) лева, без ДДС, (или
по 180,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС), определена на база изготвена пазарна
оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична
община.

2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за учредяване възмездно и безсрочно право на пристрояване на
заявителя върху имота по т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 20, точка 42 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК08-7281/1/15.07.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

