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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 3 1

на Столичния общински съвет
от 23.04.2015 година
За дарение на общински недвижим имот - собственост на Столична
община, находящ се в гр.София, Район „Красно село”, ул.„Солун”,
представляващ УПИ XI за жс, кв.330Б, м. „ж.к. Борово” по плана на гр.
София с площ от 369.00 кв.м. в полза на ЕТ „З-Г Гриша Георгиев” и
приемане на дарение в полза на Столична община на недвижим имот,
собственост на ЕТ „З-Г Гриша Георгиев”, находящ се в гр.София, Район
„Красно село”, бул. „Братя Бъкстон”, представляващ УПИ II 1660, кв.302,
м. „Красно село-Плавателен канал” с площ от 425.00 кв.м. и парична сума
в размер на 9 000,00 (девет хиляди) евро.
На основание чл.34, ал.1 и ал.3 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската
собственост, чл.54, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост,
чл.16, ал.1, т.1, чл.20 от Наредба за реда за получаване и управление на
дарения от Столична община и чл.21, ал.1, т.8 от Закон 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 Столична община да приеме от ЕТ „З-Г Гриша
Георгиев” дарението на следния недвижим имот, собственост на
едноличния търговец, находящ се в гр.София, Район „Красно село”, бул.
„Братя Бъкстон”, представляващ УПИ II 1660, кв.302, м. „Красно селоПлавателен канал” с площ от 425.00 кв.м. (нотариален акт № 99, т.LLLIX,
№ 42014, вх. peг. № 64190/2006 г.).
2. Дава съгласие Столична община да приеме от ЕТ „ З-Г Гриша
Георгиев” дарение на 9 000,00 (девет хиляди) евро или левовата им
равностойност по централния курс на БНБ.
3. Дава съгласие Столична община да дари на ЕТ „З-Г Гриша
Георгиев”, следният недвижим имот, частна общинска собственост,
находящ се в гр.София, ул „Солун”, представляващ УПИ XI за Жс,

кв.330Б, м. „ж.к. Борово” с площ от 369.00 кв.м. (АОС № 1656/2014 г. на
СО-Район „Красно село”, вписан в агенция по вписванията).
4. Възлага на кмета на Столична община да сключи договори за
дарение по т.1, т.2 и 3 от настоящото решение, на основание чл.34, ал.1 и
ал.3 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 и ал.2
от Наредба за общинската собственост и чл.16, ал.1, т.1, чл.20 от Наредба
за реда за получаване и управление на дарения от Столична община.
5. Възлага на Главния архитект на гр.София служебно да измени
подробния устройствен план и отреди урегулиран поземлен имот II 1660,
кв.302, м. „Красно село-Плавателен канал” по плана на гр.София за
озеленяване и детска площадка.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.04.2015 г., Протокол № 80, точка 31 от дневния
ред, по доклад № СО-2600-3373/4/15.04.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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