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ИЗХ. РЕГ. №
Подписано от: Vera Evgenieva Boteva

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА:

доклад от кмета на район „Оборище” с рег. № СОА20-ВК08-1452/13/22.06.2022
г. относно отмяна на т. 1. 1. от Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008
г. на СОС и определяне предназначението на общински апартамент № 3,
находящ се на ул. „Врабча“ № 2, вх. А, първи надпартерен етаж, за настаняване
под наем на граждани с установени жилищни нужди
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

На основание чл. 68, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Столичния общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395 от
15.11.2016 г. на кмета на Столична община, изразявам следното становище по
законосъобразността на предложения доклад и проект за решение:
С доклад рег. № СОА20-ВК08-1452/13/22.06.2022 г. кметът на район „Оборище”
предлага Столичният общински съвет да приеме решение, с което се отменя т. 1. 1. от
Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС и се определя
предназначението на общински апартамент № 3, находящ се на ул. „Врабча“ № 2, вх. А,
първи надпартерен етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
Електронен документ, подписан с електронен подпис. До адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.

68134.405.78.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, актуван с АчОС №
862/30.01.2007 г. на СО, район „Оборище”, състоящ се от две стаи, хол, кухня, баня,
клозет, антре и два балкона, със застроена площ от 76,85 кв. м, заедно с избено и таванско
помещения, заедно с 22/1000 идеални части от общите части на сградата и от дворното
място, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.405.78, за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни нужди по реда на Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
Столична община.
С т. 1. 1. от Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС
предназначението на визирания общински апартамент е определено за продажба чрез
търг. В изпълнение на Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС е
издадена Заповед № СО-РД-09-08-90/07.12.2010 г. на кмета на Столична община, с която
е обявена процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общинското
жилище. Поради липса на интерес и след удължаване на срока за закупуване на
документация, търгът е прекратен.
Предложението за промяна предназначението на общинския апартамент е
направено с оглед необходимостта на район „Оборище“ от жилища за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни нужди.
В чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за
реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
Столична община е предвидена възможността Столичният общински съвет да определя
и променя предназначението на общинските жилища, съобразно потребностите на
Столична община.
Правните основания в проекта за решение - чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 19 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона
за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, са
правилно посочени.
Предвид изложеното, считам, че предложеният към доклада проект за решение е
законосъобразен. Целесъобразността на решението, съобразно изложените в доклада
мотиви, е от компетентността на СОС.
7.7.2022 г.

X

Дончо Барбалов

Дончо Барбалов
заместник-кмет на Столична община
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Съгласували чрез АИССО:
М. Праматарова – директор на Дирекция „Общинска собственост“
И. Карамфилова – началник отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“
Изготвил чрез АИССО:
Л. Тодорова – гл. юрисконсулт в Дирекция „Общинска собственост“

Електронен документ, подписан с електронен подпис. До адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.
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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
За: отмяна на точка 1.1от Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на Столичен
общински съвет и определяне предназначението на общински апартамент № 3 на ул. „Врабча“ №2,
вх. А, първи надпартерен етаж, за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, т.19 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Съгласно акт за частна общинска собственост № 1320/28.05.2020 г., вписан в АВ под № 14, том
LХХ, дело № 91527/2020 г., вх. рег. № 98768 от 09.06.2020 г., съставен на основание чл. 59, ал. 1 от
ЗОС / предходен АОС № 862 от 30.01.2007 г., вписан в АВ под № 39, том ХХІ, вх. рег. № 58690/2007
г./, Столична община е собственик на следния недвижим имот, находящ се на ул. „Врабча“ № 2, вх. А,
първи надпартерен етаж :
Апартамент № 3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.405.78.1.3 , със
застроена площ от 76,85 кв.м. , състоящ се от две стаи, хол, кухня, баня, клозет, антре и два балкона,
заедно с избено и таванско помещения и 22/1000 идеални части от общите части на сградата и от
дворното място, съставляваващо поземлен имот с идентификатор 68134.405.78.
С Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. , точка 1.1, Столичен общински съвет
определя предназначението на посоченото общинско жилище за продажба чрез търг с начална тръжна
цена в размер на 188 770, 00 лв. С посоченото решение Столичен общински съвет възлага на кмета на
Столична община да организира и проведе търг за продажба на общинските жилища, посочени в т. 1 от
решението /вкл. и за общинското жилище по т. 1.1, находящо се на ул. „Врабча“ № 2/ и въз основа на
резултатите от търга да издаде заповеди и сключи договори за продажба със спечелилите участници.
С описания по-горе недвижим имот не е извършена разпоредителна сделка /продажба/, същият
към настоящия момент е частна общинска собственост и се управлява от Район „Оборище“-СО.
Съгласно писма изх. № СО15-0804-113/3/ от 09.07.2015 г. и СОА16-ВК08-206/1/ от 12.04.2016 г. на СО
в изпълнение на Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС кметът на СО е издал Заповед
№ СО-РД-09-08-90/07.12.2010 г. , с която е обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване
за продажба на визирания апартамент, срокът за закупуване на тръжната документация е бил удължен,
след което търг 19-СО-2011 е прекратен поради липса на интерес. С писма изх. № към ФС-92-00-38 /4/
Документът се издава в един екземпляр в машинночетим формат с електронен подпис.
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от 18.10.2012 г., изх. № към ФС-9200-38 /6/ от 27.04.2015 г., № РОБ16-ВК08-13/05.01.2016 г., № към
РОБ16-ВК08-13-/9/ от 20.10.2016 г. и № към РОБ16-ВК08-13-/10/ от 18.01.2017 г. Район „Оборище“-СО
нееднократно е предлагал Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС в частта му,
касаеща продажбата на общинския апартамент на ул. „Врабча“ № 2, да бъде отменено и жилището да
бъде определено за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Междувременно
във връзка с писмо изх. № СОА16-ВК08-206/1/ от 12.04.2016 г. на секретаря на СО за започване на
процедура по реда на ЗУТ за промяна предназначението на имота от жилищен в нежилищен имот за
административни нужди във връзка с възникнала необходимост от допълнителни работни помещения
за служителите на Столичната общинска администрация, предвид разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от ЗУТ
Общото събрание на етажната собственост не е дало съгласие за промяна на предназначението на обекта
от жилище в обект за административна дейност.
С писмо изх. № РОБ20-ВК08-206/29.01.2020 г. Район „Оборище“-СО е внесъл в Столичен
общински съвет мотивиран доклад с предложение за отмяна на т. 1.1 от Решение № 668 по Протокол
№ 24 от 13.11.2008 г. на Столичен общински съвет и за определяне предназначението на общинското
жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включени в картотеката
на нуждаещи се от общинско жилище в Район „Оборище“-СО. Посоченият доклад е върнат в Район
„Оборище“-СО с писмо изх. № СОА20-ВК08-1452-/4/ от 17.03.2021 г. на г-жа Станислава Стояновадиректор на Дирекция „ Секретариат на СОС“ , във връзка с писмо изх. № СОА20-ВК08-1452-/3/ от
15.03.2021 г. на г-н Дончо Барбалов- зам. кмет на Столична община. С посоченото писмо на г-н Д.
Барбалов- зам. кмет на СО , копие от което прилагам, докладът на Район „Оборище“-СО е върнат с
мотив, че: „Визираното общинско жилище е предмет на двустранни преговори между Столична
община и Кметството на гр. Москва. Преговорите са свързани с окончателното изпълнение на
допълнителните задължения на двете страни, предвидени в предварителния договор за замяна от
24.02.2000 г. и договора за замяна на недвижими имоти от 02.03.2001 г. , сключени между Столична
община и Кметството на гр. Москва. При условие, че преговорната рамка бъде променена и
гореописаният апартамент бъде изваден от нея, кметът на Район „Оборище“ ще бъде уведомен
за това своевременно“. Във връзка с писмото на Столична община и обстоятелството, че в последствие
Район „Оборище“-СО не е уведомен за действията на СО по описаната процедура, районната
администрация с писма изх. № към РОБ20-ВК08-206-/13/ от 11.08.2021 г. , изх. № към РОБ20-ВК08206/16/ от 07.09.2021 г. , изх. № към РОБ20-ВК08-206 /18/ от 25.10.2021 г. и изх. № към РОБ20-ВК08206 /19/ от 01.06.2022 г. се е обръщала към Столична община с молба за информация по случая и за
предприемане на адекватни действия във връзка с управлението и стопанисването на имота. Както е
посочено в писмата на Район „Оборище“-СО, въпросният апартамент не е предоставен на Район
„Оборище“-СО или на друга районна администрация за настаняване на нуждаещи се лица по
НРУУРОЖТСО, същият от дълги години е празен /свободен/ и Район „Оборище“-СО поема от бюджета
на района дължимите данъци и такси, консумативни разноски, поставяне на топломери, средства за
поддръжка на общи части по решение на етажната собственост и пр. Жилището е в изключително лошо
физическо състояние, което създава предпоставки за увреждане и проблеми на другите имоти в сградата
и общите части на входа.
Документът се издава в един екземпляр в машинночетим формат с електронен подпис.
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На посочените писма и аргументи на Район „Оборище“-СО, с писма изх. № СО20-ВК08-1452 /6/
от 02.09.2021 г. , № СОА20-ВК08-1452-/8/ от 09.10.2021 г. и № СОА20-ВК08-1452-/11/ от 15.06.2022 г.
Столична община отговаря, че по преценка районната администрация може да внесе доклад в Столичен
общински съвет с проект за решение за определяне предназначението на общинското жилище за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по реда на Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Предвид изложеното, отчитайки нуждата на Район „Оборище“-СО от общински жилища за
предоставянето им под наем на правоимащи лица, включени в списъка по чл. 15 от Наредбата за реда
и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО и поради
обстоятелството, че към настоящия момент посоченото жилище-частна общинска собственост, не се
ползва от общината, респ. наематели, предлагам Столичният общински съвет да вземе решение, с което
да отмени т. 1.1 от Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на Столичен общински съвет
за определяне предназначението на имота за продажба чрез търг и да определи предназначението му за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди включени в картотеката на нуждаещи
се от общинско жилище в Район „Оборище“-СО.
Приложение: Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на Столичен общински съвет, АОС
№ 862/30.01.2007 г., вписан в АВ под № 39, том ХХІ, вх. рег. № 58690/2007 г., АОС № № 1320/28.05.2020
г., вписан в АВ под № 14, том LХХ, дело № 91527/2020 г., вх. рег. № 98768 от 09.06.2020 г., писма изх.
№ към ФС-92-00-38 /4/ от 18.10.2012 г., изх. № към ФС-9200-38 /6/ от 27.04.2015 г., № РОБ16-ВК0813/05.01.2016 г., № към РОБ16-ВК08-13-/9/ от 20.10.2016 г. и № към РОБ16-ВК08-13-/10/ от 18.01.2017
г., писма изх. № СОА17-ВК08-748-/1/ от 01.06.2017 г. и № СОА17-ВК08-748-/3/ от 23.08.2017 г. на СО,
писмо изх. № към РОБ16-ВК08-13-/15/ от 29.08.2017 г. , писмо изх. № РОБ20-ВК08-206/29.01.2020 г.,
писмо изх. № СОА20-ВК08-1452-/4/ от 17.03.2021 г., писмо изх. № СОА20-ВК08-1452-/3/ от 15.03.2021
г., писмо изх. № към РОБ20-ВК08-206-/13/ от 11.08.2021 г. писмо изх. № СО20-ВК08-1452 /6/ от
02.09.2021 г., писмо изх. № към РОБ20-ВК08-206/16/ от 07.09.2021 г. , писмо изх. № СОА20-ВК081452-/8/ от 09.10.2021 г., изх. № към РОБ20-ВК08-206 /18/ от 25.10.2021 г., писмо изх. № към РОБ20ВК08-206 /19/ от 01.06.2022 г. и писмо изх. № № СОА20-ВК08-1452-/11/ от 15.06.2022 г.
С уважение,
Възстановим подпис

X

Арсени Вълчинов

За кмет на СО- район "Оборище"
Заповед за заместване №РОБ212-РД09-145...
VALCHINOV
Подписано от: ARSENI

Съгласували чрез АИС: А. Вълчинов-зам. кмет
М. Дончева- Вр. И. Д. н-к отдел ПНООСДЕП
Изготвил чрез АИС: Й. Рашева-н-к отдел УОСЖФ
Документът се издава в един екземпляр в машинночетим формат с електронен подпис.
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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 ____________2022 година
За: отмяна на точка 1.1 от Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на Столичен
общински съвет и определяне предназначението на общински апартамент № 3 на ул. „Врабча“ № 2,
вх. А, първи надпартерен етаж, за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т. 19 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията
на Столична община,

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И
Р Е Ш И:

С Ъ В Е Т

1.Отменя 1.1 от Решение № 668 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на Столичен общински
съвет.
2.Определя предназначението на общински апартамент № 3 на ул. „Врабча“ № 2, вх. А първи
надпартерен етаж, актуван с АОС № 1320/28.05.2020 г., вписан под № 14, том LХХ, дело №
91527/2020 г., вх. рег. № 98768 от 09.06.2020 г. представляващ самостоятелен обект с идентификатор
68134.405.78.1.3, състоящ се от две стаи, хол, кухня, баня, клозет, антре и два балкона, със застроена
площ от 76,85 кв. м., заедно с избено и таванско помещения, заедно с 22/1000 идеални части от
общите части на сградата и дворното място, съставляващо поземлен имот с идентификатор
68134.405.78, за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
3. Възлага на кмета на Столична община да разпредели на Район „Оборище“-СО имота по т. 2
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди съгласно чл. 18 от
НРУУРОЖТСО.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
______________2022 г., Протокол №______, точка _________ от дневния ред, по доклад №
________________ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Председател на Столичния общински съвет
Съгласувал:
20.6.2022 г.

X

Мария Дончева

ВрИД Н-К ОТДЕЛ ПННОСДЕП
Signed by: Mariya Gancheva Doncheva

