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Х7(ЕЗ ЧА ДИРЕКЦИЯ “ИО” - co
ВЯРНО С СРИГИНАДД

На основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ад. 1 и чл. 25, ал. 1 от Зак
общинската собственост е издадена Заповед № С0А22-РД40-21/10.03.2022 а НЗофцЯ
кмета на Столична община, за отчуждаване на Поземлен имот (ПИ] с проектен''
идентификатор 68134.1007.1659 /застроен/, с площ 73 кв. м, заедно с попадаща в
имота сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1658.1, с площ за
отчуждаване 37 кв. м, съгласно скица - проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1144 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, попадащ в улична
регулация и в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор - клон
II по ул. „Емилиян Станев - III етап" р-н „Триадица", гр. София, съгласно влязъл в
сила подробен устройствен план на м. „Кръстова вада" и м. „Южен парк IV ч.",
утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение №
147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и ПРЗ, одобрено със
Заповед № РД-09-50-69/17.01.2005 г. на Главния архитект на София, предвиждащ
изграждане на обект публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин.
В хода на административното производство се установи, че Милка
Великова е собственик на 1/3 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор
68134.1007.1659 /застроен/, с площ 73 кв. м, съгласно скица - проект за
изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор
68134.1007.1144 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на
АГКК.
След издаване на заповедта се констатира, че е допусната очевидна
фактическа грешка при изписване името на Милка
Великова.
С оглед изложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК,
ПОПРАВЯМ

Заповед № СОА22-РД40-21/Ю.03.2022 г на кмета на Столична община в
частта, с която са определени собствениците на поземления имот и
полагащото им се равностойно парично обезщетение, като вместо Милка
Великова, навсякъде следва да се чете Милка
Велинова.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № СОА22-РД4021/10.03.2022 г., която 6 останалата си част остава непроменена.

Индивидуалният административен акт да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на АПК.
Заповедта може да бъде обжалвана, чрез кмета на Столична община,
Дирекция „Инвестиционно отчуждаване", в 14-дневен срок от съобщаването и
пред Административен съд София-град.
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