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Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
от
ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
и
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Относно: Доклад № СОА21-ВК08-11834 / 24.08.2021 г. на Кмета на район
„Подуяне”, за доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 2,
т.1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /преписка вх. № СОА21-ВК0811834(1)/24.08.2021г./
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
На основание чл. 68, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395/15.11.2016г.
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на Кмета на Столична община, изразяваме следното становище по законосъобразността
на внесения доклад и проект за решение:
С Доклад вх. № СОА21-ВК08-11834(1)/24.08.2021г., Кметът на район „Подуяне“ е
внесъл проект за решение, относно процедура за доброволно прилагане на подробен
устройствен план ПУП за урегулиран поземлен имот УПИ XIX-110, кв. 6, м. „Левскизона Г“ и прилагане на улична регулация, чрез сключване на договор по реда на § 8, ал.
2, т.1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, по силата на който „М и С Билд“
ООД да придобие от Столична община общински ПИ с идентификатор 68134.601.2487,
включен в посочения УПИ, а „М и С Билд“ ООД да прехвърли на Столична община
собствеността върху собствените на дружеството поземлени имоти с идентификатори:
68134.601.2476, 68134.601.2478 и 68134.601.2480, с обща площ от 1 039 кв.м. попадащи
в улична регулация от о.т.117- о.т.113- о.т.114 и о.т. 114- о.т. 118.
Действащият подробен устройствен план ПУП - ЧЗРКП (частичен застроителен,
регулационен и кадастрален план), изменение на плана за застрояване и РУП (работен
устройствен план) на м. „Левски - зона Г“, гр. София, са одобрени със Заповед № РД-0950-89/ 25.02.2000 г. и Заповед № РД-09-50-762/ 27.06.2006 г. на гл. архитект на София.
В състава на УПИ ХIХ-110, кв. 6, м. „Левски - зона Г“, с площ от 449 кв.м са
включени поземлени имоти (ПИ): имот с идентификатор 68134.601.2487 (реална част от
имот с предходен идентификатор 68134.601.359) с площ от 182 кв.м. - общинска
собственост и имоти с идентификатори: 68134.601.2477 (реална част от имот с
предходен идентификатор 68134.601.256); 68134.601.2479 (реална част от имот с
предходен идентификатор 68134.601.365) и 68134.601.2482 – собственост на „М и С
Билд“ ООД.
От поземлени имоти, собственост на „М и С Билд“ ООД по действащия ПУП в
улична регулация от о.т.117- о.т.113- о.т.114 и о.т. 114 - о.т. 118, кв. 6, м. „Левски - зона
Г“,
попадат реални части, отразени в КККР като имоти с идентификатори
68134.601.2476, 68134.601.2478 и 68134.601.2480, с обща площ от 1 039 кв.м.
Дружество „М и С Билд“ ООД се легитимира за собственик на поземлените
имоти, включени в УПИ ХIХ-110, кв. 6, м. „Левски - зона Г“ и на имоти попадащи по
действащия ПУП в улична регулация от о.т.117- о.т.113- о.т.114 и о.т. 114- о.т. 118,
както следва:
- ПИ с идентификатор 68134.601.256 с площ от 270 кв.м., съгласно Нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 21, том 1, per. № 857, дело № 18/ 2020 г., вписан в
Служба по вписванията с вх. peг. № 7360 от 13.02.2020 г., акт № 21, том XVI, дело №
5141;
- ПИ с идентификатор 68134.601.365 с площ от 153 кв.м. и ПИ с идентификатор
68134.601.2389 с площ от 1018 кв.м.,, съгласно Нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 20, том 1, peг. № 859, дело № 17/ 2020 г., вписан в Служба по
вписванията с вх. peг. № 7355 от 13.02.2020 г„ акт № 11, том XVI, дело № 5124, им.п.№
660072, 660073;
- ПИ с идентификатор 68134.601.2482 с площ от 28 кв.м., съгласно Нотариален
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акт за прехвърляне на недвижим имот във връзка с уреждане сметки по регулация № 14,
том 2, peг. № 3378, дело № 188/ 2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. peг. №
44543 от 13.08.2020 г., акт № 162, том СХ, дело № 33961, им.п.№ 687497.
Общинският ПИ с идентификатор 68134.601.2487, с площ от 182 кв.м е актуван с
акт за частна общинска собственост № № 3502/ 01.12.2020 г., вписан в Служба по
вписванията с вх.рег.№ 78109/ 21.12.2020 г„ акт № 141, том CXCIX, дело № 60528/ 2020
г„ им.партида № 707976.
Съгласно Общия устройствен план на Столична община, поземлените имоти
попадат в устройствена зона Жк- жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване, с параметри: максимална плътност на застрояване- 40%; максимален Кинт3,0; минимална озеленена площ- 40%; максимална кота корниз за жилищни сгради26,00 м.; максимална кота корниз за обществени сгради- 32,00 м.
Изготвена е пазарна оценка от сертифициран оценител инж. Гергана
Гумнишка, както следва:
За общинския имот с идентификатор 68134.601.2487, оценката е в размер на 60
408 лв. (шестдесет хиляди четиристотин и осем лева) без ДДС, 331,91 лв./кв.м. или
169,70 евро/ кв.м.
За частните имоти, попадащи в улична регулация, оценката е определена:
За имот с идентификатор 68134.601.2476 с площ от 141 кв.м, в размер на
39 780 (тридесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет)лв. без ДДС, или 144,25
евро/кв.м;
За имот с идентификатор 68134.601.2478 с площ от 43 кв.м., в размер на
11 418 лв. (единадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева) без ДДС, или
135,76евро/кв.м;
За имот с идентификатор 68134.601.2480 с площ от 855 кв.м., в размер на
238 381 лв. (двеста тридесет и осем хиляди триста осемдесет и един лева) без ДДС, или
142,55 евро/кв.м.
Цените са без включен ДДС.
Оценката е изготвена на 16.06.2021 г. и е валидна 6 (шест) месеца.
От дружеството са декларирали, че няма да претендират уравняване на разликата
в цената на прехвърляемите имоти.
Издадени са удостоверения за данъчни оценки на посочените по-горе имоти, а
именно: Данъчната оценка на общинския имот е в размер на на 7 662,20 лв. (седем
хиляди шестстотин шестдесет и два лева и двадесет стотинки), съгласно удостоверение
за данъчна оценка по чл. 264 , ал. 1 от ДОПК, с № 7219005432/ 15.06.2021 г., от отдел
ОП Подуяне.
Правните основания, а именно: § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за
устройство на територията, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са
правилни и законосъобразни.
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За по-голяма прецизност в основанията следва да се добави и чл. 199, ал. 1 от
Закона за устройство на територията.
Проектът за решение е законосъобразен.
Целесъобразността следва да се преценява с оглед изложените от вносителя
мотиви.
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