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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 4 7

на Столичния общински съвет
от 18.12.2014 година
За изменение на Решение № 143 по Протокол № 62 от 25.03.2010 г.
на СОС, в частта относно определените цени на прехвърляемите имоти,
съгласно процедура за доброволно прилагане на ПУП на основание § 8,
ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.
На основание чл.99, т.2 от Административно-процесуалния кодекс,
§8, ал.2, т.1 и ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на
територията, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.1 и
чл.80 от Наредбата за общинската собственост и във връзка с 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 измени Решение № 143 по Протокол № 62 от
25.03.2010 г. на СОС, в частта относно цените на прехвърляемите имоти,
както следва:
Абзац I на ред 5 по точка 1 текстът: „с обща площ от 240.00 (двеста и
четиридесет) кв.м. от невъзстановената част от бивш имот № 2695” се
заменя с текста „с обща площ от 240.00 (двеста и четиридесет) кв.м.
включваща: част от бивш път на СО, невъзстановената част от бивш имот
№ 2710 и част от бивш неидентифициран имот № 2695,”;
Абзац I на ред 10 по точка 1 текстът: „по актуална пазарна цена към
деня на извършване на сделката, но не по-ниска от пазарната оценка,
определена от лицензиран оценител в размер общо на 51 955.00 (петдесет и
една хиляди деветстотин петдесет и пет) лева” се заменя с текста: „по
актуална пазарна цена към деня на извършване на сделката, но не по-ниска
от актуализираната пазарна оценка, определена от сертифициран оценител
в размер общо на 41 774.00 (четиридесет и една хиляди седемстотин
седемдесет и четири) лева”. В останалата част текста остава непроменен и

Абзац II на ред 6 по точка 1 текстът: „по актуална пазарна цена,
определена от лицензиран оценител в размер общо на 5 845.00 (пет хиляди
осемстотин четиридесет и пет) лева” се заменя с текста „определена от
сертифициран оценител в размер общо на 4 698.00 (четири хиляди
шестстотин деветдесет и осем) лева”. В останалата част текста остава
непроменен.
2. Възлага на Кмета на Столична Община да издаде заповед и
сключи договор за прехвърляне на собственост, на основание § 8, ал. 2, т. 1
и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 73, точка 47 от дневния
ред, по доклад № 0806-446/12/01.12.2014 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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