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СОА20-ГР94-5043-[6]/20.0...

Рег. №
Подписано от: Mihaela

Miron ova

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
ОТ ДОНЧО БАРБАЛОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И
ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: доклад с рег.№ СОА20-ГР94-5043/4/10.06.2022г. от Кмета на район
,,Сердика” с проект за решение до Столичен общински съвет относно процедура за
доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ ХІ-532, кв.35,
м.,,Бенковски”.
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, изразяваме следното становище относно законосъобразността на
внесения доклад и проект за решение:
От приложените към доклада документи е видно, че в Столична община е образувана
преписка с рег.№ 0805-194/2010г., по искане от Рилка
Влъчкова, Георги
Петков и Николай
Петков, за провеждане на процедура за доброволно прилагане
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Изпраща се на адресата чрез АИССО.

на действащ план за регулация по реда на §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за УПИ ХІ-532,
кв.35, м.,,Бенковски”., одобрен със Заповед № РД-09-86/02.06.1989г. на Председателя на ИК
на ОбНС ,,Сердика“.
По преписката е издадена Заповед № РД-561-47/01.04.2011г. на Кмета на Столична
община, като с писмо изх.№ СОА20-ГР94-5043/3/04.02.2021г. е посочено, че поради липса
на извършени плащания по издадения административен акт, административното
производство по преписката е спряно.
В последствие от Николай
Петков, Георги
Петков и Васил
Петков е предявено ново искане за провеждане на процедура за доброволно прилагане на
действащ план за регулация по реда на §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ по отношение на
посочения урегулиран поземлен имот, във връзка с което е внесен настоящия доклад от
Кмета на район ,,Сердика“.
Заявителите предявяват искането в качеството си на собственици на УПИ ХІ-532, кв.35,
м.,,Бенковски”, находящ се в гр.София, район ,,Сердика“, ул.,,Светлина“ № 1, с площ от 931
кв.м., съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот на основание дарение,
алеаторен договор, наследство по закон, прекратена съпружеска имуществена общност и
давностно владение № 2, том I, рег. № 283, дело № 132/2009г. на Нотариус Елена Запрянова,
с рег.№ 432 на Нотариалната камара, Удостоверение за наследници с изх.№
1630/09.06.2022г., издадено от СО-район ,,Сердика” и Удостоверение за наследници с изх.№
1631/09.06.2022г., издадено от СО-район ,,Сердика”.
Съгласно Комбинирана скица за пълна или частична идентичност, издадена на
22.02.2022г. от ,,ГИС-СОФИЯ” ЕООД, в УПИ ХІ-532, кв.35, м.,,Бенковски” попада
поземлен имот с идентификатор 68134.503.5946, с площ от 11 кв.м., за който е съставен Акт
за частна общинска собственост № 2228/26.11.2021г. на СО- Район „Сердика”, вписан в
Служба по вписванията, вх.рег. № 79775, том ССVІІІ, № 61, имотна партида № 756147.
Видно от Удостоверение с рег.№ РСР20-ВК08-2109/10/16.05.2022г. на СО-район
,,Сердика» за общинския имот няма заявени реституционни претенции.
Съгласно Становище с рег.№ РСР22-ВК66-353/2/14.03.2022г. на Главния архитект на
район ,,Сердика“ поземлен имот с идентификатор 68134.503.5946, включен в УПИ ХІ-532,
кв.35, м.,,Бенковски”, попада в устройствена зона ,,Жм“ (жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване), със следните устройствени параметри:
- максимална плътност на застрояване - 40%;
- максимален кинт – 1,3;
- минимална озеленена площ - 40%;
- максимална кота корниз – 10 м.
Преписката е комплектована с необходимите документи, в съответствие с разпоредбите
на Наредбата за общинската собственост, като от Елка
Георгиева - сертифициран
оценител, сключил Рамков договор със Столична община, е изготвена пазарна оценка на
общинския 68134.503.5946, с площ от 11 кв.м. Определената от оцеништеля стойност е в
размер на 1198 лева без ДДС (пазарна стойност на 1 кв.м. – 109 лева без ДДС). Изготвената
пазарна оценка е със срок на валидност до 28.09.2022г.
Данъчната оценка на общинския поземлен имот с идентификатор 68134.503.5946, с
площ от 11 кв.м. е 260,10 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от
Приложение № 2 към ЗМДТ, изх.№ 7220005933/30.11.2021г. на СО – Дирекция ,,ОП”, отдел
,,ОП”-Сердика.
Предложението на Кмета на район ,,Сердика” е да се даде съгласие за:
1. доброволно прилагане на действащия план за регулация за УПИ ХІ-532, кв.35,
м.,,Бенковски”, като Столична община прехвърли възмездно правото на собственост върху
поземлен имот с идентификатор 68134.503.5946, с площ от 11 кв.м., на Николай
Петков, Георги
Петков и Васил
Петков, при продажна цена,
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Изпраща се на адресата чрез АИССО.

представляваща посочената по-горе стойност на пазарната им оценка, определена от
сертифицирания оценител.
2. издаване на заповед от Кмета на Столична община и сключване на договор за
прехвърляне на правото на собственост върху имота.
В точка 1 на проекта за решение следва да бъде направена редакция, като на ред
7 се заличи текста ,,проектен“.
Правните основания в проекта за решение (чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.4, т.2 от
ЗОС; §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ) са правилно посочени. Към тях следва да се добави
разпоредбата на §8, ал.3 от ПР на ЗУТ, а разпоредбата на чл.80, ал.1 от НОС следва да
бъде заличена като правно основание.
Във връзка с изложеното, считаме че няма законни пречки за разглеждане на преписката
от Столичен общински съвет и вземане на решение за доброволно прилагане на действащия
план за регулация за УПИ ХІ-532, кв.35, м.,,Бенковски”, при посочените в проекта условия.
Целесъобразността на процедурата следва да се преценява с оглед на изложените от
вносителя мотиви.
20.6.2022 г.
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Дончо Барбалов

ДОНЧО БАРБАЛОВ
Заместник-Кмет на Столична община
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

20.6.2022 г.
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Главен архитект на Столична община
Signed by: Zdravko Simeonov Zdravkov

Съгласували чрез АИССО:
Директор на Дирекция ,,ОС”:
Мария Праматарова
Началник отдел ,,УОИЖФ”:
Искра Карамфилова
Изготвил чрез АИССО: Васко Червеняков
/Главен юрисконсулт в отдел ,,УОИЖФ”/
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СЕРДИКА”
1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88
тел: 931 61 88; факс: 832 20 95,
www.serdika.bg
Възстановим подпис

X

Към РСР20-ВК08-2109-[11]

регистрационен индекс
Подписано от: VALERIA

SAVOVA

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от
инж. ТОДОР КРЪСТЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „СЕРДИКА“
За: Процедура по доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за
УПИ XI-532, кв. 35, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”, по плана на гр. София
На основание: §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на
територията, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 80 ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост на Столичен общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 68, ал. 3 от Правилника за организацията на Столичния общински
съвет, внасям доклад и проект за решение с предложение за процедура по прилагане на влязъл
в сила подробен устройствен план за регулация по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, по
заявление с вх. №РСР20-ВК08-2109/10.11.2020 год. от г-н Николай Петков, по отношение на
УПИ XI-532, кв. 35, м. „кв. „Бенковски”, по плана на гр. София.
Николай
Петков, Георги
Петков и Васил
Петков са
собственици на поземлен имот с идентификатор 68134.503.1154 по кадастрална карта и
кадастрални регистри, представляващ реална част от XI-532, кв. 35, м. „кв. „Бенковски”,
находящ се в гр. София, район „Сердика”, ул. „Светлина” №1, съгласно приложеният документ
за собственост и удостоверения за наследници.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. До адресата се насочва чрез СЕОС.

За легитимиране на собствеността си, заявителите представят Нотариален акт №2, том І,
рег.№283, дело №132 от 2009 год., вписан в Службата по вписвания с вх. рег. №185 от 2010
год., Акт №18, том I, д. №17, имотна партида 81632.
Столична община е собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.503.5946, с
площ от 11 кв.м., съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед №РД-18-53 от 23.11.2011
год. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ реална част от УПИ XI-532, кв. 35,
местност „кв. „Бенковски” по действащ план за регулация, одобрен със Заповед №РД-09-86 от
02.06.1989 год. на председателя на ИК на ОбНС „Сердика“.
За легитимиране на собствеността си Столична община представя Акт за частна
общинска собственост №2228 от 26.10.2021 год., вписан в Службата по вписвания с вх. рег.
№79775 от 29.10.2021 год., Акт №61, дело №62116, том CCVIII, имотна партида 756147.
За ПИ с 68134.503.5946, по КККР, част от УПИ XI-532, има действащ ПУП ПРЗ, одобрен
със Заповед №РД-09-86 от 02.06.1989 год. на председателя на ИК на ОбНС „Сердика”.
Съгласно Приложение към чл. 3, ал. 2 на ЗУЗ на СО и изменение на ОУП на СО (Решение
№960/16.12.2009 год. на МС), имотът попада в територия за „Жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване”, устройствена категория №4 (Жм) с ограничителни устройствени
параметри, както следва:
- максимална плътност на застрояване - 40 %;
- максимален КИНТ
- 1,3;
- минимална озеленена площ
- 40 %
- максимална кота корниз
- 10 м.
Предвижданията на ПУП не противоречат на предвижданията по ОУП.
Съгласно удостоверение издадено от отдел „Управление на общинската собственост за
имота няма подавани реституционни заявления.
С възлагателно писмо №РСР20-ВК08-2109-[8] от 28.03.2022 год., кмета на Столична
община - район „Сердика”, възлага изготвянето на пазарна оценка на ПИ с идентификатор
68134.503.5946 с площ от 11 кв.м., собственост на Столична община.
Изготвена е пазарна оценка със срок на валидност 28.09.2022 год. от Елка Георгиева –
сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, която определя
следната пазарна стойност в размер на 1198,00 (хиляда сто деветдесет и осем) лв. без ДДС,
равностойност в евро 610,00 (шестстотин и десет) евро, цена на 1 кв.м.- 109,00 (сто и девет) лв.
или 56,00 (петдесет и шест) евро/кв.м.
С оглед на изложеното и на основание § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона
за устройство на територията, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 80, ал.
1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местно самоуправление и местна администрация, предлагам на Столичен общински
съвет, проект за решение, който прилагам.

Приложение:

chl. 350001.pdf

ocenka0001.pdf

проект за
решение.docx
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С уважение,
Възстановим подпис
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инж. Тодор Кръстев
Кмет на СО - район "Сердика"
Подписано от: BLAGOVESTA

GORANOVA

Съгласувал:
Възстановим подпис
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Елина Темелкова

Елина Темелкова
старши юрисконсулт
Подписано от: ELINA

A TEMELKOVA

Изготвил чрез АИС:
Красимира Николова – гл. експерт отдел УОС
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година
За: Процедура по прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за регулация
за УПИ XI-532, кв. 35, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”, по плана на гр. София
На основание: чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, § 8, ал. 2, т. 1
от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл. 80, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление
и местна администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се приложи действащия план за регулация за УПИ XI-532, кв. 35,
м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”, по плана на гр. София, одобрен със Заповед №РД09-86 от 02.06.1989 год. на Председател на ИК на ОбНС „Сердика”, находящ се в гр. София,
район „Сердика”, ул. „Светлина” №1, като Столична община прехвърли на Николай
Петков, Георги
Петков и Васил
Петков, правото на собственост
върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
проектен идентификатор 68134.503.5946, с площ от 11,00 кв.м., за който е съставен АОС
№2228 от 26.10.2021 год., по актуална пазарна цена, не по-ниска от изготвената от
сертифициран оценител пазарна оценка в размер на 1198,00 (хиляда сто деветдесет и осем)
лв. без ДДС, равностойност в евро 610,00 (шестстотин и десет) евро, цена на 1 кв.м.- 109,00

(сто и девет) лв. или 56,00 (петдесет и шест) евро/кв.м., съставляващ реална част от УПИ
XI-532, кв. 35, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”.
2. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договор за
доброволно прилагане на подробния устройствен план на основание Закона за устройство
на територията.

Настоящето решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 20__ г., Протокол № ______ от _______ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Съгласувал:

X
Елина Темелкова
старши юрисконсулт, отдел ПНДО

Изготвил чрез АИС:
Красимира Николова – гл. експерт отдел УОС

