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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 4 8

на Столичния общински съвет
от 23.04.2015 година
За изменение на Решение № 168 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на
СОС за:
1. Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна
общинска собственост съгласно чл.6 ЗОС;
2. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на
общински имоти-частна общинска собственост, които се засягат от
строителството на Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+400
(идент. с км. 16+540).
С Решение № 168 по Протокол № 79/26.03.2015 година Столичен
общински съвет обявява за частна общинска собственост и прехвърля
безвъзмездно в собственост на държавата общински имоти, които се
засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км. 0+000 до
км.16+400 (идент. с км. 16+540).
„Северна скоростна тангента” е обявен с Решение № 302/20.04.2012
г. на Министерски съвет за национален обект с национално значение.
Проекта е включен в приоритетната за правителството Оперативна
програма „Транспорт”.
Решение № 168 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на Столичен
общински съвет е във връзка с осъществяване на съдействие в
реализацията на основните стратегии на националната политика в
развитието на транспортния сектор.
Решението е взето на основание разпоредбите на чл.34а, ал.5 ЗДС и
чл.6 ЗОС с цел осигуряване практическа възможност имотите, попадащи в
териториалния обхват на инвестиционния проект, да придобият статут и
предназначение в съответствие с реализирането на стратегията за
управление на общинската собственост за задоволяване на обществените
потребности от национално значение.
Срещу Решение № 168/26.03.2015 г. в Столичен общински съвет са
постъпили жалби вх.№ СО 15-94-Д-112/09.04.2015 г., №СО15-94-А-102/
09.04.2015 г., № СО 15-94-С-154/09.04.2015 г. от собствениците на ПИ c
идентификатор 68134.522.1142, ПИ c идентификатор 68134.522.1143, ПИ с

идентификатор 68134.522.1148 - части от общински имот ПИ с
идентификатор 68134.522.130. Жалбоподателите са се легитимирали като
собственици на имотите с решения на Поземлена комисия, с които е
възстановено правото на собственост върху имотите на основание чл.19
ЗСПЗЗ.
След извършена служебна проверка и на основание становище на
Началника на ОСЗ „Нови Искър” се установи, че ПИ с идентификатор
68134.522.1142, ПИ с идентификатор 68134.522.1143, ПИ с идентификатор
68134.522.1148 са частни имоти и спрямо тях Столична община няма
правата по чл.6 от ЗОС.
Във връзка с горното да се измени Решение № 168/26.03.2015 г. като
се изключи ПИ с идентификатор 68134.522.130 по КККР.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.91 от АПК и при мотиви, подробно изложени
в доклада

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. Изменя диспозитива на Решение № 168 по Протокол № 79/
26.03.2015 година на Столичен общински съвет като изключва ПИ с
идентификатор 68134.522.130 от списъка с имоти обявени за частна
общинска собственост и безвъзмездно прехвърлени в собственост на
държавата.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.04.2015 г., Протокол № 80, точка 54 от дневния
ред, по доклад № СО15-9300-124/17.04.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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