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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 4 2

на Столичния общински съвет
от 23.04.2015 година
За процедура по чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на
територията, във връзка с изменение на плана за регулация.
На основание чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията,
чл.77 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 измени подробния устройствен план за
урегулиран поземлен имот III-2966, 2863 от кв.46а, местност в.з.„Банкя”,
Район „Банкя”, като след влизането в сила на изменението Столична
община да прехвърли на Николай Ивов Данаилов правото на собственост
върху поземлен имот, находящ се в Район „Банкя”, местност в.з. „Банкя”,
съставляващ поземлен имот 02659.2194.2863 (нула две шест пет девет
точка две едно девет четири точка две осем шест три), частна общинска
собственост, с площ от 133 (сто тридесет и три) кв.м., актуван с АОС №
1014/04.11.2013 г. на СО-Район „Банкя”, по актуална пазарна цена, в
размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева, без ДДС, определена на база
актуализирана пазарна оценка от сертифициран оценител, със срок на
валидност до 01.09.2015 година.
2. Възлага на кмета на Столична община да сключи предварителен
договор по т.1, а след влизане в сила на плана за регулация да сключи и
окончателен договор.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.04.2015 г., Протокол № 80, точка 42 от дневния

ред, по доклад № 94-Н-438/23/02.04.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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