СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 5 5

на Столичния общински съвет
от 24.09.2020 година
За процедура по прилагане на влязъл в сила План за регулация и
застрояване на м. „ж.к. Люлин-6 м.р.“, кв.19 за УПИ VIII-820,827, съгласно
влязъл в сила ПУП-ИПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-1517/
08.12.2008 г. на Главния архитект на гр. София.
На основание чл.35, ал.4 , т.2 и ал.6 от ЗОС, чл.199 от ЗУТ и чл.34,
ал.2 от ЗОС, §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на
територията, във връзка с чл.80 от Наредбата за общинската собственост 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 план за регулация на м. „ж.к.
Люлин-6 м.р.“, кв.19 за УПИ VIII-820,827, съгласно влязъл в сила ПУПИПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-1517/08.12.2008 г. на Главния
архитект на гр. София, като:
1.1. Столична община прехвърли на Лозанка
Стоянова,
Маргарита
Янева и Александрина
Боцова правото на
собственост върху общински имот, представляващ проектен имот с
кадастрален идентификатор 68134.4360.921, с площ 1 кв.м., представляващ
реална част от ПИ 68134.4360.375, придаваема към УПИ VIII-820,827
(АОС № 10074/09.01.2020 г.) на пазарна цена в размер на 261 (двеста
шестдесет и един) лева.
1.2. Лозанка
Стоянова, Маргарита
Янева и
Александрина
Боцова прехвърлят на Столична община правото
на собственост върху реална част с площ 21 кв.м. от ПИ 68134.4360.372, за
която е отреден проектен имот с идентификатор 68134.4360.915; реална
част с площ 22 кв.м. от ПИ 68134.4360.372, за която е отреден проектен

имот с идентификатор 68134.4360.916; реална част с площ 40 кв.м. от ПИ
68134.4360.373, за която е отреден проектен имот с идентификатор
68134.4360.917 и реална част с площ 74 кв.м. от ПИ 68134.4360.373, за
която е отреден проектен имот с идентификатор 68134.4360.918, всичките
попадащи в улична регулация, и на пазарна цена общо за четирите имота в
размер на 28684 (двадесет и осем хиляди, шестстотин осемдесет и четири)
лева без ДДС.
2. Столична община не дължи доплащане на разликата в цените на
имотите в размер на 28 423 лева.
3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за прехвърляне на собствеността на имотите по т.2 по актуални
пазарни оценки към датата на подписване на договора.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 20, точка 43 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК08-8004/1/26.08.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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