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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
и ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА:

доклад от кмета на район „Витоша” относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на
ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІ-СО,
кв. 39, м. „Карпузица“, по плана на гр. София, по преписка рег. № СОА21-ВК0814953/2021 г.
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 от
15.11.2016 г. на кмета на Столична община, изразяваме следното становище по
законосъобразността на предложения доклад и проект за решение:
С доклад рег. № СОА21-ВК08-14953/13.10.2021 г. кметът на район „Витоша“
предлага Столичният общински съвет да даде съгласие за доброволно прилагане на
влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІ-СО, кв. 39, м. „Карпузица“, по плана на гр.
София, одобрен със Заповед № РД-09-50-02/05.01.1999 г. на главния архитект на
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Столична община, която е потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2001
г. на СОС.
С Решение № 1076/20.03.1998 г. на Поземлена комисия – община „Витоша“ и
Договор за доброволна делба от 28.06.2002 г., Акт № 144, том I, рег. № 3033/2002 г. Кети
Козовска се легитимира като собственик на ливада от 1092,00 кв. м, находяща се в
землището на Княжево, м. „Герена“, съставляваща част от имот с пл. № 20 от кв. 104А,
кадстрален лист № 491 от кадастрален план, изработен след 1950 г., целият с площ от
2394 кв. м.
За част от имот с пл. № 20 е отреден УПИ ХІ-СО, кв. 39, м. „Карпузица“, по плана
на гр. София, одобрен със Заповед № РД-09-50-02/05.01.1999 г. на главния архитект на
Столична община, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2001 г. на
СОС, с площ от 1112,00 кв. м, съгласно Комбинирана скица по чл. 16 от Закона за
кадастъра и имотния регистър за пълна или частична идентичност, издадена от „ГИС
София“ ЕООД от 28.08.2018 г.
Съгласно Удостоверение № 94-00-2894/06.10.2015 г. на „ГИС – София“ ЕООД,
УПИ ХІ-СО, кв. 39, м. „Карпузица“ е идентичен с част от поземлен имот с пл. № 20 от
кв. 104А, описан в Решение № 1076/20.03.1998 г. на Поземлена комисия – община
„Витоша“ и Договор за доброволна делба от 28.06.2002 г., Акт № 144, том I, рег. №
3033/2002 г. и с част от поземлен имот с пл. № 15 от кв. 104 по стар кадастрален план на
София, к. л. № 491, емисия – 1966 г.
Видно от писмо с изх. № РВТ16-ГР94-4974/7/01.10.2017 г. на началника на отдел
„УТКР“ на район „Витоша“, имотът, описан в Решение № 1076/20.03.1998 г. на
Поземлена комисия – община „Витоша“ и Договор за доброволна делба от 28.06.2002 г.,
Акт № 144, том I, рег. № 3033/2002 г., с площ от 1092,00 кв. м, отговаря графично на
имоти с проектни идентификатори 68134.1894.1123 и 68134.1894.1124. Разликата в
площите се дължи на методите на изчисление към момента на възстановяване на имота
и настоящите методи на изчисление – графичен и аналитичен.
По силата на действащия план за регулация, одобрен със Заповед № РД-09-5002/05.01.1999 г. на главния архитект на Столична община, потвърдена с Решение № 85
по Протокол № 56 от 06.08.2001 г. на СОС:
1.
Към УПИ ХІ-СО, кв. 39, м. „Карпузица“, по плана на гр. София, се придава
общински поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1894.1125 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-69/14.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица-проект № 15-353031/04.06.2018 г. на
СГКК – гр. София, актуван с АчОС № 3105/22.02.2017 г. на СО, район „Витоша“, вписан
в Службата по вписванията вх. рег. № 8681, том ХVII, акт № 180, дело № 5874, имотна
партида № 464551, с проектна площ от 210,00 кв. м;
2.
Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1894.1123 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1869/14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица-проект № 15353031/04.06.2018 г. на СГКК – гр. София, с проектна площ от 257,00 кв. м, попада в
улица между О. Т. 164 – О. Т. 126. Съгласно АпОС № 3608/02.10.2020 г. на СО, район
„Витоша“, Столична община е собственик на 27,62 % ид. части от поземлен имот с
проектен идентификатор 68134.1894.1123, а останалите 72,38 % ид. части са собственост
на Кети Козовска.
По действащия ОУП на СО, УПИ ХІ-СО, кв. 39, м. „Карпузица“, поземлен имот с
проектен идентификатор 68134.1894.1125 попада в устройствена зона Жм (жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване), с параметри на застрояване:
максимална плътност на застрояване – 40 %, максимален Кинт – 1,3, максимална
озеленена площ – 40 %, максимална кота корниз – 10 м.
Според експертна оценка, изготвена от сертифициран оценител на имоти
„Софинвест“ ЕООД, сключил рамков договор със Столична община, определените
пазарни стойности са, както следва:
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На общински поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1894.1125,
с проектна площ от 210,00 кв. м, е в размер на 62 082,00 лв (шестдесет и две хиляди и
осемдесет и два лева), без ДДС (296,00 лв/кв. м);
На 72,38 % ид. части (частна собственост) от поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.1894.1123, целият с проектна площ от 257,00 кв. м, е в размер на
38 539,00 лв (тридесет и осем хиляди петстотин тридесет и девет лева), без ДДС (207,20
лв/кв. м).
Кети Козовска дължи доплащане на разликата в цените на прехвърляните имоти
в полза на Столична община, в размер на 23 543,00 лв (двадесет и три хиляди петстотин
четиридесет и три лева).
Срокът на валидност на пазарната оценка е до 13.01.2022 г.
Данъчната оценка на общински поземлен имот с идентификатор 68134.1894.1125
е в размер на 7691,70 лв (седем хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 70 ст.),
съгласно Удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК № 7202023161/05.10.2021 г. на
Дирекция „Общински приходи”, отдел „Общински приходи – Витоша-Овча купел”.
Предлагаме на ред 9-ти от т. 2 на проекта за решение след текста „Столична
община да придобие“ вместо „притежаваната идеална част с площ от 186,00 кв. м на Кети
Козовска от имот с проектен идентификатор 68134.1894.1123“ да се запише „72,38 % ид.
части от поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1894.1123 – собственост на
Кети Козовска,“.
Част от правните основания в проекта за решение – чл. 199 и § 8, ал. 2, т. 1 от
Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал.
4, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 79 и чл. 80, ал. 4 от Наредбата за
общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, са правилно посочени. Към тях следва да се добавят чл. 36,
ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 55, ал. 1, т. 5 от НОС. От правните основание следва да отпадне
чл. 17, ал. 5 от ЗУТ.
Предвид изложеното, считаме, че проектът за решение е законосъобразен.
Целесъобразността на решението, съобразно изложените в доклада мотиви, е от
компетентността на СОС.

X
Дончо Барбалов
заместник-кмет на Столична община

X
Здравко Здравков
главен архитект на Столична община

Съгласували чрез АИССО:
М. Праматарова – директор на Дирекция „Общинска собственост“
И. Карамфилова – началник отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд“
Изготвил чрез АИССО:
Л. Тодорова – гл. юрисконсулт в Дирекция „Общинска собственост“
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от инж. Теодор Петков – Кмет на район „Витоша“

ОТНОСНО: Процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за
устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен
устройствен план за УПИ ХІ-СО,кв.39,м. „Карпузица“ и придобиване от Столична община
на имот,публична общинска собственост, попадащ в улична регулация, по плана на
гр.София, по рег. пр. № РВТ16-ГР94-4974/2016 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В СО - район „Витоша“ е образувана преписка рег. № РВТ16-ГР94-4974/2016 год. по
искане от КЕТИ
КОЗОВСКА за доброволно прилагане на влязъл с сила план
за регулация за УПИ ХІ-СО, кв.39,м. „Карпузица“, по плана на гр. София, одобрен със
Заповед № РД-09-50-02/05.01.1999 год. на Гл. архитект на Столична община, потвърдена с
Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 год. на СОС, чрез прехвърляна от Столична
община на реална част от УПИ ХІ-СО, представляваща ПИ с проектен идентификатор
68134.1894.1125, с площ от 210,00 кв.м и придобиване от Столична община на проектен
имот с идентификатор 68134.1894.1123, с площ от 257,00 кв.м, от които 186,00 кв.м са
собственост на Кети
Козовска, а останалите 71,00 кв.м представляващи 27,62%
ид.части попадащи по действащия подробен устройствен план на м. „Карпузица“- в улична
регулация са собственост на Столична община.
С Решение № 1076/20.03.1998 год. на Поземлена комисия „Витоша“ и Договор за
доброволна делба от 28.06.2002 год., акт № 144, том І, рег. № 3033/2002 год. КЕТИ
КОЗОВСКА се легитимира като собственик на ливада от 1092,00 кв.м, находяща се в
землището на Княжево, м. „Герена“, съставляващо част от имот пл. № 20 от кв. 104А,
кадастрален лист № 491 от кадастрален план ,изработен след 1950 год., целият с площ от
2394,00 кв.м.
По действащия план за регулация, одобрен със Заповед № РД-09-5002/05.01.1999 год. на
Гл. архитект на Столична община, потвърдена с Решение № 85 по Протокол №
56/06.08.2001 год. на СОС, за част от имот с пл. № 20 от кв.104А, кадастрален лист № 491

от кадастрален план, изработен след 1950 год., е отреден УПИ ХІ-СО, кв.39, м.
„Карпузица“, по плана на гр. София, с площ от 1112,00 кв.м, съгласно Комбинирана скица
по чл.16, ал.3 от ЗКИР за пълна и частична идентичност на „ГИС София“ ЕООД от
28.08.2018 год.
Съгласно удостоверение № 94-00-2894/06.10.2015 год. на „ГИС-София“ ЕООД, УПИ
ХІ-СО , кв.39,м. „Карпузица“ е идентичен с част от поземлен имот с пл. № 20 от кв.104А,
описан в Решение № 1076/20.03.1998 год. на Поземлена комисия – „Витоша“ и Договор за
доброволна делба от 28.06.2002 год. акт № 144, том І, рег. № 3033/2002 год.
Съгласно скица- проект № 15-353031/04.06.2018 год. на СГКК- гр.София се нанасят нови
обекти в КККР:
ПИ с проектен идентификатор 68134.1894.1125 , с проектна площ от 210,00 кв.м
ПИ с проектен идентификатор 68134.1894.1124, с проектна площ от 906,00 кв.м
ПИ с проектен идентификатор 68134. 1894.1123, с проектна площ от 257,00 кв.м
В обхвата на УПИ ХІ-СО, кв.39, м. „Карпузица“, по КККР попадат следните поземлени
имоти с проектни идентификатори – 68134.1894.1124 и 68134.1894.1125 с обща площ от
1116,00 кв.м, като ПИ с проектен идентификатор 68134.1894.1124, с проектна площ от
906,00 кв.м е собственост на заявителката, а Столична община е собственик на ПИ с
идентификатор 68134.1894.1125, с проектна площ от 210,00 кв.м, актуван с АОС №
3105/22.02.2017 год., вписан в Служба по вписване, вх.рег. № 8681,акт № 180,том ХVІІ,
дело № 5874,им. пар. № 464551/23.02.2017 год.
Заявителката КЕТИ КОЗОВСКА притежава поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1894.1124 с площ от 906,00 кв.м. Столична община и заявителката са съсобственици
на ПИ с проектен идентификатор 68134.1894.1123, целият с площ от 257,00 кв.м, от които
71,00 кв.м, представляващи 27,62% идеални части са собственост на Столична община,
които попадат в улична регулация и за тях е съставен АОС № 3608/ 02.10.2020 год.,/
вписан в СВ № 70672,акт № 40,том CLХХІХ, дело № 54586/30.11.20 год. /, а 186 кв.м.
представляващи 72,38% идеални части са собственост на Кети Козовска съгласно Договор
за доброволна делба от 28.06.2002 год., акт № 144, том І, рег. № 3033/2002 год. вписан в
Служба по вписване.
По Общ устройствен план /ОУП/ на Столична община приет с Решение № 697 по
Протокол 51/19.11.2009 год. и Решение № 960 /16.12.2009 год. на Министерски съвет, УПИ
ХІ-СО, кв.39, м. Карпузица с идентификатор 68134.1894.1125, попада в устройствена зона
„Жм“ /жилищна зона с преобладаващо малкоетежно застрояване с устройствени
показатели:
Максимална плътност на застрояване - 40%
Кинт
- 1,3
Кота корниз
- 10,00 м
Минимална озеленена площ
- 40%,
Изготвена е пазарна оценка на поземлените имоти, валидна до 13.01.2022 год., с цел
уреждане на сметки по регулация, от сертифициран оценител на „ СОФИНВЕСТ“ ЕАД,
сключил рамков договор със Столична община.
Пазарната стойност на придаваемия общински имот, представляващ ПИ с проектен
идентификатор 68134.1894.1125, с площ от 210,00 кв.м е 62 082,00 лв или 151,00 евро за 1
кв.м. Цената е без начислен ДДС.
Пазарната стойност на имота с проектен идентификатор 68134.1894. 1123, с площ от
186,00 кв.м – собственост на заявителката, отреден за улица е 38 539,00 лв или 105,94 евро
за 1 кв.м. Цената е без начислен ДДС.

С оглед уреждането на сметките по регулация и прилагането на действащия РП
разликата, която заявителката КЕТИ КОЗОВСКА трябва да заплати на Столична община е
23 543,00 лв, без начислен ДДС.
За ПИ с проектен идентификатор 68134.1894.1125, с площ от 210,00 кв.м, включен в
УПИ ХІ-СО от кв. 39 по плана на м. „Карпузица“, в архива на отдел ПНОУОССЧР при
Район „Витоша“ не се намериха данни за предявени реституционни претенции по ЗВСОНИ,
ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др. Закони.
Предвид изложеното и на основание § 8, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за устройство на
територията; чл. 17, ал.5 във връзка с чл. 199, ал.1 от ЗУТ; чл.34, ал.2 и чл. 35, ал. 4, т.2 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/ чл. 79 и чл.80, ал.4 от Наредбата за общинска
собственост; чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, предлагам да бъде извършена процедура по реда на Закона за устройство на
територията /ЗУТ /, за прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ ХІ-СО от кв. 39 ,
местност „Карпузица“, по плана на гр. София.
Предлагам на вниманието на Столичен общински съвет следния проект за решение,
който прилагам.

X
инж. Теодор Петков
Кмет на район Витоша

С УВАЖЕНИЕ,
КМЕТ НА
РАЙОН „ВИТОША“:
/инж. ТЕОДОР ПЕТКОВ /

Съгласувал: Радослава Александрова – н-к отдел ПНОУОССЧР:

X
Радослава Александрова
началник отдел ПНОУОССЧР

дата…………………
Изготвил: Д.Благоева – гл. специалист ПНОУОССЧР: подпис..............................дата……………….

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855, е-mail: info@sofiacounsil..bg, http: www. sofiacounsil..bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
Относно: Процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в
сила ПУП, относно УПИ ХІ-СО от кв. 39 на местност „ Карпузица“ по плана на гр. София, по
преписка рег. № РВТ16-ГР94-4974/2016 г.
На основание: § 8 , ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за устройство на територията / ЗУТ/ ; чл.17,
ал.5 във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /; чл.34, ал. 2 и чл. 35,
ал.4, т. 2 от Закона за общинска собственост /ЗОС/ , чл.79 и чл.80, ал.4 от Наредбата за
общинска собственост / НОС / на Столичен общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 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. Дава съгласие за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ ХІ-СО от кв. 39, м.
„Карпузица“, по плана на гр. София по преписка рег. № РВТ16-ГР94-4974/14.10.2016 год.
2. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договор за
прехвърляне право на собственост по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като:
- Столична община прехвърли на Кети
Козовска собствеността на
недвижимия имот – частна общинска собственост, а именно: ПИ с проектен идентификатор
68134.1894.1125 по КККР, с проектна площ от 210,00 кв.м ( АЧОС № 3105/22.02.2017 год. на
СО- Район „Витоша“) , включен в УПИ ХІ-СО от кв.39, местност „Карпузица“, по цена, не по
ниска от пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на Софинвест ЕАД, в размер на
62 082 лв или 151,00 евро за 1 кв.м, без включено ДДС ;
- Столична община да придобие притежаваната идеална част с площ от 186,00 кв.м на
Кети Козовска от имот с проектен идентификатор 68134.1894.1123, целият с площ от 257,00
кв.м, отреден за улица, на цена за частта от имота - 38 539,00 лв или 105,94 евро за 1 кв.м, без
включено ДДС.
Сумата за доплащане от страна на Кети
Козовска е в размер на 23 543,00 лв , без
включено ДДС

Настоящото решение е прието на _________заседание на Столичния общински съвет,
проведено на ..............2021 г, Протокол № _______ от _______ 2021 г, точка _____от дневния
ред, по доклад №...............................................................2021 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.

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

Юрист от администрацията

X
Радослава Александрова
началник отдел ПНОУОССЧР

на СО - район ”Витоша”:

Съгласувал:
Началник отдел, Радослава Александрова
Изготвил:
гл. специалист , Д. Благоева
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