СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Софця 1000, ул. ‘Московска ’ № 33, www.sofia.bg

По преписка № ИО -191/2022 е.

ЗАПОВЕД

София,

На осноВание чл. 25, ал. 2, Във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за
общинската собственост е издадена Заповед за отчуждаване № СОА22-РД4069/19.05.2022 г. на кмета на Столична община, за поземлен имот (ПИ] с
идентификатор 88134.4092.3368 (незастроен), с площ 4544 кв. м по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-35/09,06.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в улична
регулация и в обхвата на обект: Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул.
"Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско
шосе"), район "Младост", гр. София, съгласно влязъл в сила регулационен план на м.
"Трамвайно трасе от гара Искър до ж.к. Младост", одобрен със заповед № РД-5009-467/28.07.1986 г. на Главен архитект на София и ИПР на м. “Копенхаген",
одобрено с Решение № 819 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на СОС, предвиждащ
изграждането на обект публична общинска собственост.
След издаване на Заповед № С0А22-РД40-69/19.05.2022 а., се констатира
допусната очевидна фактическа грешка при изписване на определеното парично
обезщетение на правоимащите Нина
Симеонова - 1/18 ид. ч. и Елка
Симеонова - 1/18 ид. Й., като вместо по 34 211,28 лв. е посочено по 34
211,27 лв.
С оглед изложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК,

ПОПРАВЯМ:

Заповед № СОА22-РД40-69/19.05.2022 г. на кмета на Столична община, в
частта на определеното парично обезщетение, както следва:
Вместо:

Нина
Елка

Симеонова -1/18 ид. ч. - 34 21127лв.
Симеонова
—1/18 ид. ч. - 34 211,27 лв.

Следва да се чете:

Нина
Елка

Симеонова -1/18 ид. ч. - 34 21128 лв.
Симеонова
-1/18 ид. ч, - 34 211,28 лв.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № С0А22-РД4069/19.05.2022 г., която в останалата си част остава непроменена.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на
АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й
пред Административен съд София — град, чрез кмета на Столична община дирекция „Инвестиционно отчуждаване".

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

