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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
от
ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
относно: Доклад от Кмета на район „Овча купел”, за прогласяване за погасено по давност право на строеж върху имот - общинска собственост, находящ се в град София, район
„Овча купел“, отразен в КККР като имот с идентификатор 46721.3852.587, съставляващ УПИ
VІІ-587, кв. 18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино ІІ част“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 68, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичен
общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395/ 15.11.2016 г. на Кмета на
Столична община, изразяваме следното становище по законосъобразността на внесения доклад
и проект за решение от г-н Ангел Стефанов - Кмет на район „Овча купел“.
Докладът и проектът за решение са за прогласяване за погасено по давност право на строеж
върху общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 46721.3852.587, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-15/17.03.2010г. на
Изпълнителния директор на АГКК, представляващ по подробния устройствен план УПИ VІІ587, кв. 18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино ІІ част“. Имотът е актуван с акт за
частна общинска собственост № 3610/09.04.2015г. на СО – район „Овча купел“, вписан в книгите за вписване на 08.05.2015г., вх. рег. № 25412, имотна партида 365627.
Електронен документ, подписан с КЕП. Становището се насочва/изпраща на адресата чрез АИССО.
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С Договор № ДИ-06-117/21.12.1983г. на Столичен общински народен съвет РНС „Девети септември“ е отстъпено право на строеж на Иван Шолев, Павлина Шолева, Емил Шолев и
Гюргя Тилева, върху описания по-горе урегулиран поземлен имот – парцел III по предходен
план на „вилна зона Мало Бучино ІІ част“, за изграждане на вилна сграда.
Сградата не е построена.
Петгодишният срок, посочен в чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността, за реализиране
на строителството, считано от сключване на договора е изтекъл.
Съставен е Протокол от 29.06.2021г. на Комисия, назначена със заповед № РОК21-РД09-205/
29.06.2021г. на Кмета на район „Овча купел“, която чрез оглед на място е констатирала, че
имотът е незастроен. В имота са положени основи на сграда, но правото на строеж не е реализирано.
В доклада е посочено, че липсват одобрени проекти, няма издадено строително разрешение и протокол за строителна линия и ниво.
В чл. 9, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост е предвидено, че Столичният общински съвет прогласява погасеното по давност право на строеж при условията на чл. 67, ал. 1
от ЗС, по предложение на кмета на района.
Правните основания, посочени в доклада и проекта за решение, а именно чл. 9, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост, чл. 67. ал. 1 от Закона за собствеността и чл. 21. ал. 1, т.
8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съответстват на действащата нормативна уредба.
Проектът за решение е законосъобразен. Целесъобразността на предложението следва
да се преценява от Столичен общински съвет, съобразно изложените от вносителя мотиви.

X
ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:
М. Праматарова – директор на ДОС
М. Проданова – началник отдел в ДОС
Изготвил чрез АИССО: В. Павлова – главен юрисконсулт в ДОС/

Електронен документ, подписан с КЕП. Становището се насочва/изпраща на адресата чрез АИССО.
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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧEН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ АНГЕЛ СТЕФАНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“
ОТНОСНО: Процедура по чл.9, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, във
връзка с чл.67, ал.1 от Закона за собствеността – за прогласяване на погасено по давност
право на строеж върху имот, находящ се в град София, район „Овча купел“, ПИ с
идентификатор 46721.3852.587, представляващ УПИ VІІ-587, кв. 18, по плана на
местност „в.з. Мало Бучино ІІ част“, актуван с Акт за общинска собственост №
3610/09.04.2015 г. на район „Овча купел“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
С Договор от ДИ 06-117/21.12.1983 г., е учредено право на строеж върху държавна
земя за вилна сграда върху парцел ІІІ, кв. 18, площ 920,00 кв.м., местност в.з.. Мало
Бучино върху гореописания имот. Правото на строеж е учредено на Иван
Шолев, Павлина Шолева Емил Теофилов и Гюргя Тилева.
Парцел ІІІ, кв. 18, е идентичен с УПИ VІІ-587, кв. 18, съгласно регулационния план
на местност „в.з. Мало Бучино ІІ част“, одобрен със Заповед № 310/05.10.1970 г.; ЧРП,
одобрен със Заповед № РД09-50-197/16.04.1997 г. на Главния архитект на София.
В районната администрация са постъпили заявления от г-н Емил Шолев за
удължаване срока на правото на строеж, поради това, че не е реализирано до този
момент.
В заявлението се твърди, че през 1988 г. е започнало строителство без строителни
книжа, и поради липса на средства, е спряло.
Поставените въпроси в заявленията касаят приложението на чл.67, ал.1 от Закона за
собствеността (ЗС), съгласно който правото да се построи сграда върху чужда зема се
погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение
на пет години. Срокът е определен в ЗС и разпоредбата не дава възможност за
определяне на нов петгодишен срок след изтичането му.

Единствено в хипотеза на обективни пречки за реализирането на строителството,
срокът може да бъде спрян и след отпадането на обективните пречки, да бъде
възстановен.
За общинския имот няма реституционни претенции по ЗВСОНИ, ЗТСУ(отм),
ЗОСОИ, чл.18 от ЗППДОП(отм), няма вещни тежести, няма заведени съдебни дела и
няма учредени вещни права в полза на трети лица; имотът не влиза в капитала на
общински дружества.
С констативен протокол от 29.06.2021 г., комисия, назначена със Заповед № РОК 21РД 09-205/29.06.2021 г. на Кмета на район „Овча купел“, е установено, че общинският
имот е незастроен, обрасъл с храсти и неподдържани овощни дръвчета.
В имота има недовършени основи с размери около 3,00м/2,50м., стърчащи около 25
– 40 см над терена.
Поради изтичане на петгодишния законов срок от сключване на Договора и липсата
на фактическо строителство в имота, липсата на одобрени архитектурни проекти,
издадено разрешение за строеж, протокол за строителна линия и ниво и на основание
чл. 9, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, предлагам да се отмени правото на
строеж, учредено с Договор № ДИ 06-117/21.12.1983 г.

С УВАЖЕНИЕ:

X
Ангел Стеф анов
Кмет на район "Овча купел"

Изготвил:
/инж. Весела Серафимова/
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
ЗА: Прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот,
общинска собственост, находящ се в град София, район „Овча купел“, нанесен
в КККР като ПИ с идентификатор 46721.3852.587, представляващ УПИ VІІ-587,
кв. 18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино ІІ част“
На основание чл.9, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, във
връзка с чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

С ТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ
Прогласява за погасено по давност правото на строеж върху имот,
общинска собственост, находящ се в град София, район „Овча купел“, нанесен
в КККР като ПИ с идентификатор 46721.3852.587, представляващ УПИ VІІ-587,
кв. 18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино ІІ част“, Акт за
общинска собственост 3610/09.04.2015г., вписан в книгите за вписване на
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08.05.2015г., вх. рег. № 25412, имотна партида 365627, учредено с Договор №
ДИ 06-117/21.12.1993 г.., сключен с Иван
Шолев, Павлина Шолева,
Емил Теофилов и Гюргя Тилева, поради изтекъл петгодишен законоустановен
срок от сключването на договора и липса на започнало строителство в имота,
липса на одобрени проекти, липса на разрешение за строеж, като
обстоятелствата за това са установени с Протокол от 29.06.2021 г. от Заседание
на комисия от служители на район „Овча купел“, назначена със Заповед №
РОК21-РД09-205/29.06.2021г. на Кмета на район „Овча купел“.
Настоящото Решение е прието на заседание на Столичен общински съвет,
проведено на ................., Протокол № ........., точка .... от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Съгласувал:

X
Зорница Кондакова
Началник отдел "ПАИОГРЧР

Изготвил:
/инж. Весела Серафимова/

