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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На рег. № СОА21-ВК08-12060/ 2021г. на СО

СТАНОВИЩЕ
ОТ

ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.- КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Доклад от г-н Георги Илиев – Кмет на Район “Слатина“, с предложение за
учредяване на право на строеж за допълващо застрояване на гаражи, върху урегулиран
поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район
„Слатина“.

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/ 15.11.2016 г. на Кмета на
Столична община, изразяваме становище, относно законосъобразността на внесените доклад и
проект за решение от г-н Георги Илиев – Кмет на Район “Слатина”.
Докладът и проектът за решение са за учредяване на допълнително право на строеж за
допълващо застрояване на Валя
Стоенчева, Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов, по повод предложен инвестиционен проект за едноетажно пристрояване на два гаража
за три леки автомобила с обща площ 46,96 кв.м., долепени към северната фасада на многофамилна
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жилищна сграда с идентификатор 68134.703.855.1, построен в УПИ II-855, кв.21, м.“Гео Милев“,
район „Слатина“.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА е собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.703.855, с
площ от 1 018,00 кв.м., попадащ в УПИ II-855, кв.21, м.“Гео Милев“, район „Слатина“, за който е
съставен АОС №1766/ 14.05.2018 г., вписан с вх.рег.№ 36526/ 2018 г., акт № 172, том 82, дело
№26184, им.парт.556347 на Служба по вписванията – гр.София.
Видно от доклада на кмета на района, за общинския поземлен имот няма данни за заявени
реституционни претенции, липсват висящи искови производства за собственост и вещни права.
Валя
Стоенчева, Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов се
легитимират за собственици на самостоятелни обекти в многофамилна жилищна сграда с
идентификатор 68134.703.855.1, заедно със съответните идеални части от общите части на
сградата, построена в УПИ II-855, кв.21, м.“Гео Милев“, находящ се на ул.“Трудолюбие“ №10-12,
заедно със съответното право на строеж.
Съгласно становище на главния архитект на Район „Слатина“, УПИ II-855, кв.21, м.“Гео
Милев“ попада в устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо високо застрояване /Жг/, с
показатели по ЗУЗСО както следва: Макс. пл.-60 %; макс.Кинт-3,5; мин. озел. площ - 20 %;
Максимална кота корниз- 26,00 м..
Съгласно действащия ПУП – ЗРП, одобрен със Заповед № РД-50-09-118/ 11.04.1990г. на
Гл. архитект на София, УПИ II-855, кв.21, м.“Гео Милев“ е отреден за съществуващата
средноетажна жилищна сграда (4/5 ет.)
Издадена е виза по чл.140, ал.3, чл.134, ал.6 от ЗУТ от 17.12.2015г. на главния архитект на
район „Слатина“-СО, за проектиране на два броя гаражи, долепени към северната фасада на
жилищна сграда“ в УПИ II-855, кв.21, м.“Гео Милев“.
Представен е съгласуван от главния архитект на район „Слатина“ идеен проект – част
„Архитектура“, съгласно който се предвижда допълващо застрояване на два броя гаражи за три
автомобила, разделени както следва: Гараж №1, със застроена площ 16,56 кв.м. и Гараж №2-за
два автомобила, със застроена площ 30,40 кв.м. Общата плош на допълващото застрояване е 46,96
кв.м.
В съответствие със съгласувания идеен проект – част „Архитектура“ е изготвена пазарна
оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор със СО, съгласно Наредбата за
цените при сделки с недвижими имоти на СО, на допълнителното право на строеж, с обща площ
46,96 кв.м., определена в размер на 5 816,46 лв., без ДДС. Срокът на валидност на пазарната
оценка е до 02.03.2022 г.
Данъчната оценка на вещното право на строеж с площ 46,96 кв.м. е определена в размер
на 10 837,70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка № 7221004718/ 05.08.2021г. на Д-я
„ОП“-отдел „Слатина“.
На основание чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, пазарната цена на правото
на строеж /пристрояване/ не може да е по-ниска от данъчната му оценка, което е спазено в
предложения проект за решение, като е посочена цената съгласно по-високата данъчна оценка.
Считаме, че предвид разположението на гаражите – допълващо застрояване, долепени към
северната фасада на жилищна сграда“ в УПИ II-855, кв.21, м.“Гео Милев“, следва да се учреди
право на пристрояване за допълващо застрояване.
С Договори с рег.№№ РД-564-55/ 03.07.2006г., РД-564-57/ 03.07.2006г. и РД-564-58/
03.07.2006г. на същите физически лица Столична община е учредила право на пристрояване за
изграждане на 3 броя гаражи – допълващо застрояване. Учреденото право на пристрояване е
реализирано.
Във връзка с предявен иск на собственик на обект в жилищната сграда с правно основание
чл.26 от Закона за задълженията и договорите, Софийски градски съд е постановил решение, с
което е прогласил за нищожни договорите за учредяване на право на пристрояване, поради
липса на съгласие на собственик на обект в сградата – етажна собственост. Гаражите са
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премахнати доброволно от собствениците, което е констатирано с Протокол №1 от 04.12.2013г. и
Протокол № 4 от 04.04.2014г. на район „Слатина“.
С последващо заявление №СОА17-ГР94-730/ 01.02.2017г., Валя
Стоенчева,
Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов са подали искане за ново учредяване на право
на пристрояване за изграждане на гаражи, придружено с представено съгласие от всички етажни
собственици, включително и от собственика на обекта – непосредствен съсед.
С цитираното заявление, са поискали, платените суми по първите договори – обявени за
нищожни, да бъдат прихванати от цената на правото на пристрояване.
Искането е направено преди изтичането на предвидения в чл.110 от Закона за
задълженията и договорите, петгодишен давностен срок за погасяване вземанията, поради което
считаме, че евентуалното прихващане ще бъде законосъобразно.
В случай, че Столичен общински съвет прецени за целесъобразно да се извърши
прихващане, предлагаме проекта за решение да се допълни както следва: В точка 1 /едно/, на
страница 2 /втора/, да се създаде нова подточка „в“ със следното съдържание: „….. в./ При
заплащане на цената на правото на пристрояване, да се извърши прихващане на сумите, платени
Стоенчева, Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов по договори
от Валя
№№ РД-564-55/ 03.07.2006г., РД-564-57/ 03.07.2006г. и РД-564-58/ 03.07.2006г. на СО –
прогласени за нищожни …“
С оглед на гореизложеното и за по-голяма прецизност, предлагаме: Навсякъде в проекта
за решение, вместо текста „право на строеж“ да се измени на „ право на пристрояване“;
Предлагаме като правни основания да се запишат: чл.38, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.64, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.20, ал.3 и чл.183, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.21,
ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, които са
съотносими с фактическата обстановка и съответства на действащата нормативна уредба.
В случай на вземане на решение за прихващане на платенте суми, считаме, че като правни
основания следва да се добавят: чл.103, изр. 1-во и чл.110 от Закона за задълженията и договорите.
Предвид изложеното, считаме, че след направените корекции в проекта за решение и след
прецизирането на правните основания, предложеният проект за решение към доклада е
законосъобразен.
Целесъобразността следва да се преценява от Столичен общински съвет, съобразно
изложените от вносителя мотиви.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ ГЕОРГИ ИЛИЕВ – КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж на допълващо застрояване на два гаража за
три леки автомобила, разположени върху общински имот, до многофамилна жилищна
сграда, попадаща в ПИ с идентификатор 68134.703.855, УПИ ІІ-855, кв. 21, м. „Гео
Милев“, с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Трудолюбие“ № 1012
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
В район „Слатина” е образувана преписка № РСЛ17-ВК08-895/13.06.2017 г. по
заявление от Валя
Стоенчева, Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов, с искане за учредяване право на строеж на допълващо застрояване на два броя
гаражи за три леки автомобила, с обща площ 46.96 кв.м., долепени към северната фасада на
многофамилна жилищна сграда с идентификатор 68134.703.855.1, попадащи в ПИ с
идентификатор 68134.703.855 по ККР, УПИ ІІ855, кв. 21, по регулационния план на м. „Гео
Милев“, гр. София, с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул.
„Трудолюбие“ № 10-12, с инвестиционен проект „Проект за ОПС за гаражи“ одобрен на
25.09.2020 г. от Гл. архитект на СО район „Слатина“.
Съгласно действащата кадастрална карта ПИ с идентификатор 68134.703.855 е
одобрена със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с
площ от 1018/хиляда и осемнадесет/ кв.м., УПИ ІІ855, кв. 21, по регулационния план на м.
„Гео Милев“, гр. София, с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул.
„Трудолюбие“ № 10-12 е частна общинска собственост с акт за общинска собственост №
1766/14.05.2018 г., вписан в Службата по вписване на 08.06.2018 г., вх. Рег. № 36526, акт №
172, том 82, дело № 26184, имотна партида 556347.
Възложителите Валя
Стоенчева, Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов са собственици на самостоятелни обекти в страда – многофамилна
Докладът с проект за решение се издава в 2 (дван) екземпляр – за класиране в район „Слатина”. На адресата
се изпраща чрез СЕОС в машинночетим формат, подписан с е-подпис и на хартиен носител.

жилищна сграда, с идентификатор 68134.703.855.1, долепени към северната фасада до
която се предвижда изграждането на гаражи, видно от документи за собстевност:
Нотариален акт за собственост, построен върху държавна земя от жилищно строителна
кооперация № 23, т. XXVII, дело № 1882/1974 г., Нотариален акт за собственост на жилище,
строена върху държавна земя от ЖСК, дадено като срещу обезщетение срещу отчужден
имот за кооперативно строителство № 122, т. ХХХІХ, дело № 1882/1974 г. и Нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 4, т. LXXXVII, дело № 17214/1996 г.
Валя
Стоенчева желае да и бъде учредено право на строеж на допълващо
застрояване на гараж № 1, със застроена площ 16.56/шестнадесет цяло и петдесет и шест
стотни/ кв.м.
Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов желаят да им бъде учредено
право на строеж на допълващо застрояване на двоен гараж за два броя леки автомобила/
гараж № 2 и гараж № 3/, със застроена площ 30.40/тридесет цяло и четиридесет стотни/
кв.м.
Валя
Стоенчева, Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов, имат
Договори за право на пристрояване върху общински поземлен имот от 05.07.2006 г, от
06.07.2006 г. и 03.07.2006 г., с които Столична община им отстъпва възмездно право на
пристрояване върху общински терен на 3/три/ гаража. Договорите са обявени за нищожни
с Решение от 02.05.2011 г., на СГС, І-3 състав, влязло в сила на 11.12.2012 г.
Със Заявления № РСЛ17-ВК08-895-[17]/18.08.2020 г. е внесен проект за ОПС за
гаражи в УПИ ІІ-855, кв. 21, м. „Гео Милев“, с административен адрес: гр. София, ул.
„Трудолюбие“ № 10-12. Проектът е за два броя гаражи за три леки автомобила, които ще
бъдат достроени до съществуващ гараж /Р.С. № 124/07.08.2006 г. Застроената площ на
новопроектираните гаражи е 46.96 кв.м., одобрен от Гл. архитект на СО район „Слатина“
на 25.09.2020 г.
При извършена служебна проверка в район „Слатина” е установено, че за поземлен
имот с идентификатор 68134.703.855, не се установиха заявени реституционни претенции
и липсват висящи искови производства за собственост и вещни права.
Предоставени са нотариално заверени декларации – съгласие по чл. 183, ал. 2 от ЗУТ
от всички собственици на имотите в сградата.
В изразеното становище на Гл. архитект на СО район „Слатина“ № РСЛ17-ВК08895-[23]/15.03.2021 г., УПИ ІІ855, кв. 21, м. „Гео Милев“, по плана на гр. София, с
административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Трудолюбие“ № 10-12, попада в
„Жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване“ (Жг) с устройствени
показатели съгласно т. 1 от Приложението към чл. 3, ал. 3 от ЗУЗСО: максимална плътност
на застрояване – 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – 3.5;
минимална озелена площ 20%; максимална кота корниз - 26 м., съгласно ОУП на Столична
община, одобрен със Решение № 697 от Протокол № 51/19.11.2009 г. и Решение №
960/16.12.2009 г. от Министерски съвет.
В съответствие със съгласувания проект е изготвена пазарна оценка от сертифициран
оценител, сключил рамков договор със СО, съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО, на учредяване на право на строеж на допълващо застрояване на
гаражи, с площ от 46.96 кв.м., определена в размер на 5 816.00/пет хиляди осемстотин и
шестнадесет лева/ лева, сумата е без ДДС. Срокът на валидност на пазарната оценка е до
02.03.2022 г.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК №
7221004718/05.08.2021 г., данъчната оценка на право на строеж на допълващо застрояване
на гаражи в поземлен имот с идентификатор 68134.703.855 е в размер на 10837.70/десет
хиляди осемстотин тридесет и седем лева и седемдесет стотинки/лв.
С писмо № СОА17-ГР94-730/01.02.2017 г. до г-жа Ралица Стоянова – зам. кмет на
Столична община е направено искане да им бъдат прихванати при сключване на новите
Докладът с проект за решение се издава в 2 (дван) екземпляр – за класиране в район „Слатина”. На адресата
се изпраща чрез СЕОС в машинночетим формат, подписан с е-подпис и на хартиен носител.

сделки за учредяване право на строеж на допълващо застрояване на два броя гаражи за три
леки автомобила, сумите, които са заплатили за учреденото право на пристрояване през
2006 г. и обявени договорите за нищожни с Решение от 02.05.2011 г., на СГС, І-3 състав,
влязло в сила на 11.12.2012 г.
На основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
59, т. 6 от НОС, във връзка, чл. 41 от Закона за устройство на територията и чл. 21 ал. 1, т.
8 и т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
предлагам на Столичния общински съвет проект за решение, което прилагам.
Приложение: 1. Проект на Решение и Преписка № РСЛ17-ВК08-895/13.06.2017 г.;

С уважение,
ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

Съгласували:
Д. Милева
Н-к отдел „ПНО”
Изготвил:
А. Донева
Н-к отдел „УОС и ЖФ, РКТД”

Докладът с проект за решение се издава в 2 (дван) екземпляр – за класиране в район „Слатина”. На адресата
се изпраща чрез СЕОС в машинночетим формат, подписан с е-подпис и на хартиен носител.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

С ТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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 _________20___година
За учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на допълващо застрояване на
два броя гаражи за три леки автомобила със застроена площ 46.96 кв.м., до многофамилна
жилищна сграда, построена в имот – общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 68134.703.855, УПИ ІІ855, кв. 21, м. „Гео Милев“, по плана на гр.
София, с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Трудолюбие“ № 10-12
На основание основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, чл.
59, т. 6 от Наредбата за общинска собственост и чл. 41 от Закона за устройство на
територията, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 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 СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да учреди възмездно и безсрочно в полза на:
а/Валя
Стоенчева право на строеж на допълващо застрояване на гараж №
1, със застроена площ 16.56/шестнадесет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., до
многофамилна жилищна сграда с идентификатор 68134.703.855.1;
б/Тодор
Чобанов и Андрей
Чобанов, право на строеж на
допълващо застрояване на гараж за два броя леки автомобила/ гараж № 3 и гараж № 4/,
със застроена площ 30.40/тридесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м.
Гаражите да бъдат изградени до многофамилна жилищна сграда с идентификатор
68134.703.855.1, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.703.855 по ККР, УПИ ІІ855, кв.

21, по регулационния план на м. „Гео Милев“, гр. София, с административен адрес: гр.
София, район „Слатина“, ул. „Трудолюбие“ № 10-12, /за който е съставен акт за частна
общинска собственост № 1766/14.05.2018 г. на Столична община, район „Слатина“/,
съгласно издадена виза за строеж и одобрен - инвестиционен проект „Проект за ОПС за
гаражи“ на 25.09.2020 г. от Гл. архитект на СО район „Слатина“, за сумата от 10 837.70
/десет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и седемдесет стотинки) лева,
представляваща данъчна оценка на правото на строеж, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК № 7221004718/05.08.2021 г. на Дирекция
„Общински приходи“, отдел „ОП Слатина“, но не по – малко от стойността на актуалната
пазарна оценка и данъчна оценка към момента на сключване на договора.
2. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договори за
учредяване правото на допълващо застрояване.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на

, Протокол №

по доклад

, точка

от дневния ред,

и е подпечатано с официалния печат на

Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

.
Елен Герджиков

Юрисконсулт на
район „Слатина”: __
Д. Милева

