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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На Наш СОА21-ВК08-1374/2021 година
СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ– ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
От арх. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
относно: Доклад на Кмета на район „Връбница“, рег.№ РВР20-ГР94-687/10/2021г. за
продажба на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построени в имота сграда, находящи се в местност „Модерно предградие”, район „Връбница”, по преписка № СОА21-ВК08-1374/2021 година на СО
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. на
Кмета на Столична община, изразяваме следното становище по законосъобразността на
внесените доклад и проект за решение на Кмета на район „Връбница“:
Докладът и проектът за решение са относно разпореждане с общински имот, находящ се на ул. „Антон Кецкаров“ №58, представляващ урегулиран поземлен имот XIX702, кв.46, с площ 443 (четиристотин четиридесет и три) кв. м по действащия регулационен план на местност „Модерно предградие“, одобрен със Заповед № РД-09-50337/23.06.1997 година на главния архитект на София, Заповед №РД-09-50-414/23.07.1998
г. на главния архитект на София за поправка на ОФГ и Решение №85 по Протокол
№56/06.08.2003 година на СОС, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри с идентификатор 68134.2822.2733 (шест осем едно три четири точка две осем две
две точка две седем три три), с площ 443 (четиристотин четиридесет и три) кв. м по каЕлектронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез АИССО/СЕОС.

дастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-1839/20.07.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, чрез продажба, на Виктор Кирков и Йорданка
Станкова, собственици на законно построени сгради, и носители на ограничено вещно право върху имота, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост.
Заявителите по преписката се легитимират за собственици на законно построени
в имота сгради, заедно с право на строеж върху УПИ ХIХ – 702, кв.46, по действащия
план на местност „Модерно предградие“ (бивш УПИ ХVI, кв.68 от 1956г.), съгласно
Удостоверение за признато право на строеж върху държавно дворно място с право на
собственост върху построените сгради и подобрения в местата изх.№ 2958/23.07.1963
година, Разрешение за строеж №373 от 25.08.1995 година и Разрешение за строеж №159
от 30.04.1993 година на ТОА „Връбница“ и Удостоверение за наследници
№461ПР.1177/23.08.2018 година на името на Методи Рангелов, издадено от СО-Район
„Връбница“.
В това си качество, на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост,
са депозирали искане за закупуване на описания по-горе общински имот.
Със заявление вх.№ СОА21-ВК08-1374/4/03.08.2021 година е представена декларация от заявителите по преписката, нотариално удостоверена, с която същите се споразумяват да закупят по ½ идеална част от имота.
Столична община легитимира собствеността си с Акт за частна общинска собственост № 3444/29.05.2020година на район „Връбница“, вписан в книгите за вписване с
вх. № 48328, Акт №37, том СХХ, дело № 36892/2020г. , имотна партида 689651.
Видно от Становище на главния архитект на „Връбница“, имотът съгласно
ОУП, приет с Решение № 697 по Протокол № 51/19.11.2009 година на СОС и Решение
№ 960 /16.12.2009 година на Министерски съвет попада в зона Жс- жилищна зона, с
преобладаващо средноетажно застрояване, с устройствени параметри: макс. плътност на
застрояване –50% , макс. Кинт –2,3, минимална озеленена площ –35%, максимална кота корниз-15м.за жил. сгради и 26м – за общ. сгради.
Кметът на район „Връбница“ в своя доклад е посочил, че за общинския имот,
предмет на сделката няма предявени реституционни претенции.
За урегулиран поземлен имот XIX-702, кв.46, с площ 443 (четиристотин четиридесет и три) кв. м, нанесен в кадастралната карта с идентификатор 68134.2822.2733, общинска собственост е изготвена пазарна оценка, от сертифициран оценител – Нели Николова, сключил рамков договор със Столична община, възлизаща на 37 832 (тридесет
и седем хиляди осемстотин тридесет и два ) лева, без включен ДДС.
Пазарна оценка е със срок на валидност- до 22.01.2022 година.
За по-голяма прецизност, предлагаме пункт I и пункт II от проекта за решение
да се обединят и пункт I да придобие следния вид:
„Дава съгласие да се продаде на Виктор Кирков и Йорданка
Станкова, недвижим имот, частна общинска собственост (АОС№ 3444 от 29.05.2020 година на район
„Връбница“, вписан в Службата по вписвания), находящ се на ул. „Антон Кецкаров“
№58, представляващ урегулиран поземлен имот XIX-702, кв.46, с площ 443 (четиристотин четиридесет и три) кв. м (без изградената в имота сграда) по регулационен план на
местност „Модерно предградие“, одобрен със Заповед № РД-09-50-337/23.06.1997 година на главния архитект на София, Заповед №РД-09-50-414/23.07.1998 г. на главния архитект на София за поправка на ОФГ и Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 година
на СОС, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри с идентификатор
68134.2822.2733 (шест осем едно три четири точка две осем две две точка две седем три
три), одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011г. на Изпълнителния директор на
АГКК, по актуална пазарна цена, не по-ниска от изготвената пазарна оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, в размер на 37 832
(тридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и два ) лева (85,40лв./кв.м) , без включен
ДДС “.

Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез АИССО/СЕОС.

С оглед направената поправка пункт III следва да стане пункт II.
Правните основания, посочени в доклада и проекта за решение, а именно: чл. 35,
ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са съотносими с фактическата обстановка и
съответстват на действащата нормативна уредба.
Предлагаме да отпадне като правно основание разпоредбата на чл.46, ал.1 от Наредбата за общинската собственост.
Целесъобразността следва да се преценява с оглед изложените от вносителя мотиви.
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ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:
Мария Праматарова-директор на ДОС
Заповед №СОА21-РД15-11528/09.09.2021година
Искра Карамфилова-началник на о-л в ДОС
Изготвил чрез АИССО:
Димитринка Цветкова-гл. юрисконсулт в ДОС

Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез АИССО/СЕОС.
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ДОКЛАД
ОТ МЛАДЕН МЛАДЕНОВ – КМЕТ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
ЗА: За продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ-702, кв. 46, м. „Модерно
предградие“, отразен с идентификатор 68134.2822.2733, на собствениците на законно построена върху
имота сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по преписка №
РВР20-ГР94-687/2020 г. на район „Връбница“ – Столична община (СО).
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
В район „Връбница“- СО е образувана преписка, вх. № РВР20-ГР94-687/06.04.2020 г. по заявление от
Йорданка
Станкова и Виктор
Кирков, наследници на Методи
Рангелов, с искане за закупуване на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ-702, кв. 46, м.
„Модерно предградие“, като собствениците на законно построена сграда в имота, находящ се в гр.
София, кв. „Модерно предградие“, ул. „Антон Кецкаров“ №58, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински
съвет (СОС).
І. ОБОСНОВКА:
Заявителите Йорданка
Станкова и Виктор
Кирков, като
наследници на Методи
Рангелов са легитимирали своето право на собственост с удостоверение
за наследници № 461ПР.1177/23.08.2018 г./06.04.2020 г. и удостоверение на Димитровски районен
съвет №2958/23.07.1963 г. за признато право на строеж върху държавно място и право на собственост
върху построените сгради и подобрения в местата, с което Методи
Рангелов е признат за
собственик на сгради, построени върху държавно дворно място, парцел ХVI, кв. 68, м. „Полето”,
застроено от 52 кв. м. с жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 42 кв. м. и барака
застроена на 10 кв. м., зад къщата, издадено въз основа на удостоверение № 2642/27.06.1963 г. от
финансов отдел при Димитровски районен народен съвет и протоколно решение №17 от 21.05.1959 г.
на ИК на СГНС, писмо № 919/09.06.1960 г.
Към преписката са приложени от заявителите и следните документи, издадени от район “Връбница” СО: скица №600/09.05.2005 г.; скица №819/31.05.2004 г.; скица №375/08.12.1992 г. с указан начин на
застрояване - за проектиране на пристройка към съществуваща жилищна сграда; Разрешение за строеж
№ 159/30.04.1993 г. на гараж със застроена площ от 21 кв. м.; Разрешение за строеж № 373/25.08.1995
г. за пристройка и стопанска сграда в имот пл. № 702, със застроена площ от 43,32 кв. м. към
съществуваща жилищна сграда; Протокол № 1/24.01.1996 г. за определяне на строителна линия и ниво;
части от одобрен архитектурен проект за пристройка на стопанска сграда за производствена дейност.
Столична община е собственик на УПИ ХІХ-702, кв. 46, м. „Модерно предградие“ с площ от 443 кв.
м., находящ се в гр. София, ул. „Антон Кецкаров ” № 58, с акт за общинска собственост (АОС) №
3444/29.05.2020 г. вписан в Актовите книги за общинска собственост на район „Връбница” - СО и в
Служба по вписванията с № 37, том СХХ, дело № 36892, им. п. 689651, вх. рег. № 48328 от 01.09.2020
г., представляващ поземлен имот с идентификатор ПИ 68134.2822.2733 с площ от 443 кв. м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, одобрени със Заповед № РД-1839/20.07.2011 г. на изпълнителен директор (ИД) на Агенция по геодезия, картография и кадастър
(АГКК).
Данъчната оценка на УПИ ХІХ-702, кв. 46, м. „Модерно предградие“, съгласно удостоверение за
А.К. Докладът се издава в 3(три) екземпляра. Изпращат се за адресата 2(два)екз.в оригинал на хартиен носител и чрез СЕОС.

данъчна оценка изх. № 7204003723/26.08.2020 г. по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ,
издадено от дирекция „Общински приходи“, отдел ОП „Надежда/Връбница“ е 12074,90 лв.
За общинския имот, след направена проверка, не се установиха претенции по реда и условията на
ЗВСНОИ по ЗТСУ и другите благоустройствени закони, както и по смисъла на § 2 от ПЗР на ЗОСОИ,
предявени пред районната администрация.
Съгласно действащия застроителен и регулационен план на м. „Модерно предградие“, одобрен
със Заповед № РД-09-50-337/23.06.1997 г. на главен архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по
Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, Заповед № РД-09-50-414/23.07.1998 г. – за ОФГ на гл. архитект
на София, УПИ ХІХ-702, кв. 46, м. „Модерно предградие“ е с площ от 443 кв. м., отразен с
идентификатор 68134.2822.2733 в КККР.
Съгласно Общия устройствен план (ОУП) на Столична община, приет с Решение на Министерски
съвет № 960/16.12.2009 г. /Д. В. бр. 102/22.12.2009 г./, УПИ ХІХ-702, кв. 46, м. „Модерно предградие“,
отразен с идентификатор 68134.2822.2733 в КККР, попада в Жилищна зона с преобладаващо
средноетажно застрояване – Жс.
По действащия застроителен план за кв. 46, м. „Модерно предградие“ за имота се предвижда
свободно строителство на триетажна жилищна сграда. По отношение на устройствената зона са
установени следните устройствени параметри: -максимална плътност на застрояване – 50%; максимален Кинт – 2,3; минимална озеленена площ – 35%; -максимална кота корниз - 15 м. За жил.
сгради и 26 м за общ. сгради.
За общинския имот е изготвена експертна пазарна оценка от 18.12.2020 г. от инж. Нели Георгиева
Николова, лицензиран оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег. №
100100516/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България и сключен рамков
Договор № СОА17-ДГ56-762/29.09.2017 г. със СО, изготвена съобразно показателите на ОУП, която е
със срок на валидност – до 18.06.2021 г. (възлагателно писмо № РВР20-ГР94-687-[8]/14.12.2020 г.).
Пазарната оценка на УПИ ХІХ-702, кв. 46, м. „Модерно предградие“, е определена в размер на
37832 /тридесет и седем хиляди и осемстотин тридесет и два/ лв., (85,40 лв. /кв. м.), без включен ДДС.
ІІ.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Правната възможност за реализиране на сделката между страните е предвидена в чл. 35, ал. 3 от Закона
за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Столичен общински
съвет и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради
което предлагам Столичен общински съвет да вземе решение по проекта, който прилагам.

С уважение,
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КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
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А.К. Докладът се издава в 3(три) екземпляра. Изпращат се за адресата 2(два)екз. в оригинал на хартиен носител и чрез СЕОС.

