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По преписка № ИО 125/2017 г.

ЗАПОВ ЕД
ЗА
ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС

София,

'М . Л>0________ 2017 г.

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям
елементите й, както следва:
ОТЧУЖДАВАМ:
ПИ с проектен идентификатор 68134.2047.2301 - /незастроен/, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2047.907, м. „Петров кръст“, в.з. „Малинова
долина-2 част“, кв. 15 а, район „Витоша“ с площ 114 кв.м., по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на ИД на АГКК - гр. София, попадащ в трасе на обект:
„Улица - тупик от о.т. 1 0 1 6 - о.т. 101 в - о.т. 101 е", съгласно влязъл в сила ПУП - ПР,
одобрен с Решение № 106 по Протокол № 6 от 14.01.2016 г. на СОС, предвиждащ
изграждане на обект публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна
общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/.
Имотът е собственост на:
1. Стоилка Симеонова Галева -1/2 ид. част
2. Никола Симеонов Митков -1/2 ид. част
ОПРЕДЕЛЯМ сумата на парично обезщетение в размер на 10 650,00 лева
(десет хиляди шестотин и петдесет лева), разпределена както следва:
1. Стоилка Симеонова Галева - 5 325 лв.
2. Никола Симеонов Митков - 5 325 лв.

Сумата се внася в Общинска банка - АД, клон „Врабча” и след 20.11.2017 г.
започва изплащането на определеното обезщетение по сметка на правоимащите.
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 дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ СО.
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