СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 8 1

на Столичния общински съвет
от 27.03.2014 година
За прехвърляне в собственост на ”ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪЛГАРИЯ” АД, на стоманобетонов фундамент за монтаж на мачтов
трансформаторен пост, с площ от 9,00 кв.м., заедно със съответното право
на строеж върху имот - публична общинска собственост, представляващ
реална част от УПИ II - за ”Парк”, кв.187А, м. ”Южен парк - III-та част”.
На основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката, чл.59, т.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. Да се прехвърли на ”ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД,
право на собственост на стоманобетонов фундамент за монтаж на енергиен
обект - мачтов трансформаторен пост с площ от 9,00 кв.м., заедно със
съответното право на строеж върху недвижим имот - публична общинска
собственост, представляващ реална част от УПИ II - за ”Парк”, кв.187а,
м. ”Южен парк - III-та част” /АОС № 1368/17.07.2008 год. на СО - Район
”Триадица”, вписан в Служба по вписванията вх. peг. № 531188, том XVII,
под № 63 , им. пар. № 513715, при съседи: от три страни парк и бул.
”Арсеналски”, срещу заплащане на пазарната стойност определена на база
пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 8 600 (осем хиляди и
шестстотин) лева, без включен ДДС.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи
договор за право на собственост на стоманобетонов фундамент за монтаж
на мачтов трансформаторен пост, заедно със съответното право на строеж
на описания обект по т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 27.03.2014 г., Протокол № 59, точка 23 от дневния
ред, по доклад № СО-0810-274/5/18.03.2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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