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Рег. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
ОТ ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И

ОТНОСНО: доклад с рег. № СОА17-ВК08-14568/14/09.12.2021г. – доклад от Кмета на
район ,,Оборище” с проект за решение до Столичен общински съвет, касаещ отмяна на
Решение № 578 по Протокол № 80 от 25.07.2019г. на Столичен общински съвет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл.68, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Столичен
общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395/15.11.2016г. на Кмета на
Столична община, изразявам следното становище относно законосъобразността на внесения
доклад и проект за решение:
Преписка с рег.№ СОА17-ВК08-14568/2017г. е била образувана по искане от Деян
Мизов за прекратяване на съсобственост чрез закупуване по реда на ЗОС, на
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 1/3 идеална част от поземлен
имот с идентификатор 68134.407.214, с площ от 306 кв.м., находящ се в гр.София, район
,,Оборище”, ул.,,Герлово” № 2, съставляващ УПИ ХII-7, кв.560, по плана на гр. София, м.
„Зона Г-12”, без находящите се в имота сгради.
В изпълнение на Решение № 578 по Протокол № 80 от 25.07.2019г. на Столичен
общински съвет е издадена Заповед с рег.№ СОА19-РД61-71/20.09.2019г. на Кмета на
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Столична община, с която е наредено посочения общински имот да се продаде на
съсобственика Деян
Мизов.
С Протокол от 25.09.2019г., на пълномощник на заявителя е връчена издената заповед.,
с която е уведомен, че плащанията по същата следва да бъдат извършени в двумесечен срок
от връчването й, но не по-късно от шест месеца от нейното издаване, считано от 20.09.2019г.
В указания срок заявителя не е изпълнил условията в заповедта, необходими за сключване
на договор по реда на чл.36 от ЗОС. В тази връзка с Решение № СОА21-РИ01-34/06.07.2021г.
на Кмета на Столична община административното производство по преписка с peг. №
СОА17-ВК08-14568/2017г. е прекратено.
След извършена справка в административната информационна система на Столична
община не са открити данни за подадена жалба от Деян
Мизов срещу Решение №
СОА21-РИ01-34/06.07.2021г. на Кмета на Столична община.
Предвид невъзможността за изпълнение на Решение № 578 по Протокол № 80 от
25.07.2019г. на Столичен общински съвет, с внесения доклад Кмета на район ,,Оборище”
предлага да се даде съгласие за отмяна на същото.
Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА е правилно посочена като правни
основания в проекта за решение.
В проекта за решение считаме, че следва да бъде направена следната редакция:
-преди текста ,,На основание“ да се добави следния текст: ,,Като взе предвид
Решение № СОА21-РИ01-34/06.07.2021г. на Кмета на Столична община, с което е
прекратено административното производство по преписка с peг. № СОА17-ВК0814568/2017г.,“
С оглед на изложеното, считам, че няма законни пречки за разглеждане на преписката
от Столичен общински съвет и вземане на решение за отмяна на Решение № 578 по
Протокол № 80 от 25.07.2019г. на СОС.

X
ДОНЧО БАРБАЛОВ
Заместник-Кмет на Столична община

Съгласували чрез АИССО:
Мария Праматарова
Директор на Дирекция „Общинска собственост“

Искра Карамфилова
Началник- отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“
Изготвил чрез АИССО:
Васко Червеняков
Главен юрисконсулт в отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Д О К Л А Д
От НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ - Кмет на район „Оборище” –СО
ОТНОСНО: отмяна на Решение № 578 по Протокол № 80, т. 64 от 25.07.2019 г. на
Столичен общински съвет за прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се в гр.
София, ул. „Герлово“ № 2, без находящите се в поземления имот сгради, чрез продажба на
съсобственик на общинската 1/3 идеална част от имота, обременена с учредено право на строеж в
полза на трето лице
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
С Решение № 578 по Протокол № 80, т. 64 от 25.07.2019 г. Столичният общински съвет е
дал съгласие за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.407.214,
находящ се в гр. София, ул. „Герлово“ № 2, с площ от 306 кв. м., без находящите се в поземления
имот сгради, чрез продажба на съсобственика Деян Мизов на общинската 1/3 идеална част от
имота, обременена с учредено право на строеж в полза на трето лице, актувана за частна общинска
собственост с АОС № 1260/16.12.2017 г., вписан в АВ под № 62, том ССХІІ, дело № 65756/17 г.,
за сумата от 42 779 лв. без ДДС, определена съгласно пазарна оценка от сертифициран експертоценител, сключил рамков договор със СО. С посоченото решение Столичен общински съвет е
възложил на кмета на Столична община да издаде заповед и да сключи договор за продажба на
имота.
Съгласно постъпилото в Район „Оборище“-СО писмо изх. № СОА21-ВК08-14568-/11/ от
17.09.2021 г. на г-н Дончо Барбалов-зам. кмет на СО (вх. № към РОБ17-ВК08-2057-/20/ от
17.09.2021 г.), в изпълнение на посоченото решение на СОС е издадена Заповед с рег.№ СОА19РД-61-71/20.09.2019 г. на кмета на СО, с която е наредено посоченият общински имот да се
продаде на съсобственика Деян
Мизов. С Протокол от 25.09.2019 г. , на пълномощник на
заявителя е връчена издадената заповед, с която е уведомен, че плащанията по същата следва да
бъдат извършени в двумесечен срок от връчването й, но не по-късно от шест месеца от нейното
издаване, считано от 20.09.2019 г. Тъй като в указания срок заявителят не е изпълнил условията в
заповедта, необходими за сключване на договор по реда на чл. 36 от ЗОС, с Решение № СОА21РИ01-34/06.07.2021 г. на кмета на СО е прекратено административното производство по преписка
с рег. № СОА17-ВК08-14568/2017 г. Съгласно писмо изх. № СОА17-ВК08-14568-/13/ от 30.11.2021
г. на г-н Дончо Барбалов-зам. кмет на СО (вх. № към РОБ17-ВК08-2057-/22/ от 01.12.2021 г.),
решението е получено от Деян
Мизов на 24.07.2021 г. и след извършена справка в

Документът се издава в машинно четим формат с електронен подпис.

Страница 1 от 2

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
ISO 9001:2015

Регистрационен № А-191-QMS15

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67

www.so-oborishte.com

административната информационна система на Столична община не са открити данни за подадена
жалба от Деян
Мизов срещу посоченото решение.
Във връзка с изложеното, предвид невъзможността за изпълнение на Решение № 578 по
Протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС и писма изх. № СОА21-ВК08-14568-/11/ от 17.09.2021 г. и
изх. № СОА17-ВК08-2057-/22/ от 30.11.2021 г. , предлагам Столичен общински съвет да вземе
решение за неговата отмяна.
Приложение: Решение № 578 по Протокол № 80, т. 64 от 25.07.2019 г. , Заповед № СОА19РД61-71/20.09.2019 г. на кмета на СО, Решение № СОА21-РИ01-34/06.07.2021 г. на кмета на СО,
писмо изх. № СОА17-ВК08-14568-/11/ от 17.09.2021 г. на СО, писмо изх. № СОА17-ВК08-14568/13/ от 30.11.2021 г., известие за доставяне /обратна разписка/.

С уважение,

X
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ
КМЕТ НА РАЙОН "ОБОРИЩЕ"-СО

Съгласували чрез АИС: Арсени Вълчинов- зам. кмет
Галина Делчева- н-к отдел ПНООСДЕП/
Изготвил чрез АИС:
Йоанна Рашева-н-к отдел УОСЖФ
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С Т О Л И Ч Н А

О Б Щ И Н А

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
1000 София, ул. Московска №33, тел.93 77 591, факс 98 70 855,
e mail: info@sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № ______________
на Столичния общински съвет
от ____________202.. година
За: Отмяна на Решение № 578 по Протокол № 80, т. 64 от 25.07.2019 г. на Столичен
общински съвет за прекратяване на съсобственост в поземлен имот, находящ се в гр. София, ул.
„Герлово“ № 2, без находящите се в поземления имот сгради, чрез продажба на съсобственик на
общинската 1/3 идеална част от имота, обременена с учредено право на строеж в полза на трето
лице.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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

Р Е Ш И:
Отменя Решение № 578 по Протокол № 80, т. 64 от 25.07.2019 г. на Столичен общински
съвет.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет , проведено на
……………………, Протокол №…………….., точка ………. от дневния ред и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния
общински съвет.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Председател на Столичния общински съвет
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ГАЛИНА ДЕЛЧЕВА
началник отдел "ПНООСДЕП"

