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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На рег. № СОА21-ВК08-14286/ 01.10.2021г. на СО

СТАНОВИЩЕ
ОТ
ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.- КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Доклад от инж. Теодор Петков – Кмет на Район “Витоша“ за прекратяване на
съсобственост в съсобствен поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5097,
представляващ УПИ ХIІ-42, кв.17, м.”в.з. Киноцентър – 1ч.“, район „Витоша“, чрез
продажба на частта на общината на съсобственика.
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 Теодор Петков – Кмет на Район “Витоша”.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се насочва се чрез
АИССО/ АИССОС.

Докладът и проектът за решение са за прекратяване на съсобственост между Ани
Копривщенова и Владимир
Миланов, от една страна и Столична община,
от друга страна, чрез продажба на съсобствениците на общинския дял, в размер на 12,17 %
(дванадесет цяло и седемнадесет процента) идеални части, равняващи се на 115,00 кв.м., от
поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5097, целият с площ от 945,00 кв.м., по
кадастралната карта, представляващ УПИ ХII-42, кв.17, м.”в.з. Киноцентър – 1ч.“, съгласно
действащия ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-50-09-82/ 16.03.1990г. на председателя на
ИК на СНС, с административен адрес: ул.“Георги Георгиев – ГЕЦ“ № 9-5, район „Витоша“.
АНИ КОПРИВЩЕНОВА И ВЛАДИМИР МИЛАНОВ, се легитимират на основание
покупко-продажба за собственици на 830/930 (осемстотин и тридесет върху деветстотин и
тридесет) идеални части от дворно място, съставляващо поземлен имот с идентификатор
68134.1974.5097, с площ от 945,00 кв.м., а по доказателствен документ за собственост,
представляващо УПИ ХII-42, кв.17, м.”в.з. Киноцентър – 1ч.“, съгласно представен
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №61, том II, рег.№ 3515, дело № 201
от 2021г. на Иван Гебрелиев, помощник-нотариус по заместване при Дарин Трифонов –
Нотариус с рег.№ 187 на НК, вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№64864 от
09.09.2021 год, акт№ 24, том СLXIX, дело № 50410, им. парт. 459978.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА се легитимира за собственик на 12,17 % (дванадесет цяло и
седемнадесет процента) идеални части, равняващи се на 115,00 кв.м., от поземлен имот с
идентификатор 68134.1974.5097, с площ от 945,00 кв.м., представляващ УПИ ХII-42, кв.17,
м.”в.з. Киноцентър – 1ч.“, съгласно АчОС №3585/ 18.08.2020 г. на СО р-н „Витоша”, вписан
в Службата по вписванията с вх.рег.№ 73680/ 09.12.2020г., акт№ 181, том СLXXXVI, им.п.
459978.
Кметът на район „Витоша“ е посочил, че за общинския имот няма данни за предявени
реституционни претенции.
Видно от становище на главния архитект на район „Витоша”, УПИ ХII-42, кв.17, м.”в.з.
Киноцентър – 1ч.“ по ОУП попада в устройствена зона „Жилищна зона с малко етажно
застрояване, с допълнителни специфични изисквания“ /Жм2/, със следните параметри на
застрояване: максимална плътност на застрояване – 25%, максимална интензивност на
застрояване – Кинт 0,8, минимална озеленена площ - 60%, максимална кота корниз – 8,50.
Докладът е придружен с изготвена пазарна оценка на сертифициран оценител на
„Софинвест“ ЕООД, сключил рамков договор със Столична община, съгласно която
пазарната стойност на правото на собственост върху общинския дял, в размер на 12,17 %
идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5097, с площ от 945,00 кв.м., е
определена в размер на 37 329,00 лв. (тридесет и седем хиляди, триста двадесет и девет лева)
без ДДС, или 325,00 лв./ кв.м. без ДДС. Равностойност в евро – 19 086,00 евро или 166,00
евро/ кв.м.
Срокът на валидност на пазарната оценката е до 13.11.2021 г.
Данъчната оценка на правото на собственост на общинските 12,17 % идеални части от
поземлен имот с идентификатор 68134.1974.5097, е в размер на 6 905,00 лева, съгласно
представено удостоверение за данъчна оценка с изх.№7202017044/ 03.06.2021г. на д-я
“Общински приходи” – отдел “Витоша-Овча купел“.
В проекта за решение, кметът на район „Витоша“ е предложил включване в
Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична
община за 2021 г. с включване на имота в раздел IX „Сделки по прекратяване на
съсобственост чрез продажба на общинския дял“.
Правните основания, посочени в доклада и проекта за решение - чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, чл. 55, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба за общинската
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се насочва се чрез
АИССО/ АИССОС.

собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, съответстват на действащата нормативна уредба.
Предвид изложеното, считаме, че 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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/М. Праматарова –директор ДОС/
Съгласувал чрез АИССО:.........................................
/М. Проданова - нач.отдел в ДОС/
Изготвил чрез АИССО: .........................................
/М. Кескинова - гл.юрисконсулт в ДОС/

Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се насочва се чрез
АИССО/ АИССОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВИТОША”
1618 гр. София, ул. “Слънце” №2

www.raionvitosha.eu

тел. 028187914, факс 028562960

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
ОТ инж. ТЕОДОР ПЕТКОВ – КМЕТ НА СО - РАЙОН ВИТОША
относно: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на
общинската част на физическото лице съсобственик в имота, съгл. чл. 36 от ЗОС.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В район Витоша е образувана преписка с № РВТ20-ГР94-2161/03.06.2020г. по искане на
Илиянка
Радевска, за прекратяване на съсобственост със Столична община в
УПИ XII-42, кв. 17, местност: „в.з. Киноцентър - I ч“, по плана на гр. София,
представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.1974.5097 с площ 945 кв. м.
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-183/11.01.2011г. на ИД на АГКК, находящ се на ул.“ Георги Георгиев-Гец“ № 9-5, гр. София.
Г-жа Радевска е собственик на 830 кв.м. от имота, съгласно договор за доброволно делба
№ 99, том I, рег. № 3158/2016, вписан в СВ под № 143, том XVII, дело 62788/ 30.12.2016г.
Останалата част от ПИ с идентификатор 68134.1974.5097, равняваща се на 115 кв.м. или
12, 17% ид. части от 945 кв.м. е частна общинска собственост, за която е съставен АОС №
3585/ 2020г., вписан в CB.
Съгласно нотариален акт № 61,том IIрег. № 3515, дело 201 от 2021г , вписан в СВ под №
24, том CLXIX дело 50410, вх. № 64864 от 09.09.2021г. Илиянка
Радевска
продава на Ани
Копривщенова и Владимир
Миланов собствения си
имот, а именно 830/930 идеални части от правото на собственост върху дворно място,
съставляващо ПИ с идентификатор 68134.1974.5097 с площ 945 кв.м. по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на ИД на
АГКК, находящ се на ул.“ Георги Георгиев-Гец“ № 9-5, гр. София.
Със заявление вх. № към РВТ20-ГР94-2161 /13/ от 28.09.2021г. новите собственици на
имота Ани
Копривщенова и Владимир
Миланов, чрез пълномощник
Младен
Георгиев заявяват желанието си започналата процедура за прекратяване
на съсобственост в УПИ XII-42, кв. 17, местност: „в.з. Киноцентър - I ч“, /ПИ
идентификатор 68134.1974.5097/ по плана на гр. София да продължи.
Съгласно Общия устройствен план, имотът предмет на настоящата преписка попада в
устройствена зона Жм2, жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни
специфични изисквания, с устройствени параметри както следва: плътност - 25%; кинт 0,8; озеленяване - 60%, кота корниз - 8,5 м.

Във връзка с искането за прекратяване на съсобствеността в имота, чрез закупуване на
общинския дял е изготвена пазарна оценка на общинската част от имота от сертифициран
оценител на Софинвест ЕООД, със срок на валидност до 13.11.2021г
Препоръчителната пазарна стойност на 12,17 % идеални части от ПИ с идентификатор
68134.1974.5097, целият с площ 945 кв.м., равняващи се на 115 кв.м., възлиза на 37 329, 00
лв. /тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет лева/ или 19 086, 00 евро . Стойност
за 1 кв.м. – 325,00 лв. или 166,00 евро.
В район Витоша няма данни за предявени реституционни претенции относно имота.
Предвид изложеното, предлагам да се процедира прекратяване на съсобственост, чрез
продажба на общинските 12,17% идеални части, равняващи се на 115 кв.м. от поземлен
имот с идентификатор 68134.1974.5097, целият
с площ 945 кв.м. кв. м. на
съсобствениците на имота Ани
Копривщенова и Владимир
Миланов
На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост; чл. 55, ал. 1,
т. 3 и ал. 3 от Наредбата за общинска собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет
проект за решение, който прилагам.

С УВАЖЕНИЕ,

X
инж. ТЕОДОР ПЕТКОВ
Кмет на район Витоша

КМЕТ НА РАЙОН ВИТОША:
/ инж. ТЕОДОР ПЕТКОВ /

X
Радослава Александрова
началник отдел ПНОУОССЧР

Съгласувал:
/Началник отдел, Радослава Александрова /
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № .......
на Столичния общински съвет
от ............. 2021 година
относно: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на
общинската част на физическо лице съсобственик в имота, по преписка рег. №
РВТ20-ГР94-2161/2021г. на СО-район Витоша
на основание: Чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 55,
ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за общинска собственост и във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 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

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
1. Включва в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост за 2021г. в Раздел IX “Сделки по прекратяване на съсобственост чрез
продажба на общинския дял“ общински имот, представляващ: 12,17 % идеални части
от ПИ с идентификатор 68134.1974.5097, целият с площ 945 кв.м. (равняващи се на
115 кв.м.) местност: „в.з. Киноцентъра- I част“, гр. София, съгласно АОС №
3585/2020г. на район Витоша, вписан в CB.
2. Дава съгласие да се прекрати съсобственост върху поземлен имот с
идентификатор 68134.1974.5097, целият с площ 945 кв.м. по кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със зап. РД-18-3/11.01.2011г. на ИД на АГКК., чрез
продажбата на 12,17 % идеални части от имота (равняващи се на 115 кв.м.),
собственост на Столична община на съсобствениците на имота Ани
Копривщенова и Владимир
Миланов срещу заплащане на пазарна стойност
на общинската част, определена от лицензиран експерт-оценител на „Софинвест“
ЕООД в размер на 37 329 лв. /тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет лева/
или 19 086 евро, без ДДС.
3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договор с
Ани
Копривщенова и Владимир
Миланов за прехвърляне правото
на собственост върху общинската част от имота.
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Настоящото решение е прието на ....... заседание на Столичния общински съвет,
проведено на .............. 2021 година, Протокол № …./ 2021 г., точка .… от дневния
ред, по доклад ................................2021г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:------------------------Георги Георгиев

Юрист от администрацията

X
Радослава Александрова
началник отдел ПНОУОССЧР

на район Витоша:
-------------

------

--------

съгласувал:
Началник отдел, Радослава Александрова
изготвил:
гл. експерт, Л. Минчева
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