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ДО
ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Рег № СОА21-ВК08-15171/2021година на СО

СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ.ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
относно: Доклад на инж. Димитър Димов - Кмет на район „Надежда”, относно
довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план за УПИ IV-644
„за производство, складове и ОО“, кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв. “Илиянци“
район „Надежда”.
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
година на Кмета на Столична община, изразяваме следното становище по
законосъобразността на внесения доклад и проект за решение:
Докладът и проектът за решение касаят довършване на процедура по прилагане
на подробен устройствен план за УПИ IV-644 „за производство, складове и ОО“, кв.31,
м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв. “Илиянци“ район „Надежда”, чрез прехвърляне от
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

страна на Столична община на „АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 200225113,
правото на собственост върху реална част, с площ от 6 (шест) кв. м от поземлен
имот с идентификатор 68134.1352.2001 (шест осем едно три четири точка едно три
пет две точка две нула нула едно), нанесен в кадастралната карта и кадастралните
регистри с проектен идентификатор 68134.1352.2077 (шест осем едно три четири
точка едно три пет две точка две нула седем седем) – частна общинска собственост,
попадащ в УПИ IV-644 “за производство, складове и ОО, кв.31, местност “НПЗ
Илиянци-запад“, кв. “Илиянци“, район „Надежда“ и едновременно придобиване
от страна на Столична община от дружеството, на реална част с площ 248
(двеста четиридесет и осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор
68134.1352.644 (шест осем едно три четири точка едно три пет две точка шест
четири четири), нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри с проектен
идентификатор 68134.1352.2076 (шест осем едно три четири точка едно три пет две
точка две нула седем шест), попадащ в прилежащи улици.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА се легитимира за собственик на поземлен имот с
проектен идентификатор 68134.1352.2077, с площ от 6 (шест) кв. м, попадащ в УПИ IV644-„за производство, складове и ОО“, кв.31", м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв. “Илиянци“,
с Акт за частна общинска собственост №3502/ 18.02.2021година, вписан в Службата по
вписванията с вх.рег.№43310 от 23.06.2021 година, Акт №112, том СХI, имотна
партида 734287.
„АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 200225113 се легитимира за собственик на
поземлен имот с идентификатор 68134.1352.644, с площ 2 300 кв.м, съгласно
представен Нотариален акт за собственост на недвижим имот №786, том I, рег.№ 1067,
дело № 55 от 24.07.2020 година, вписан в службата по вписвания с вх. рег.№ 39955 от
24.07.2020 година, Акт № 164, том ХСVIII, дело №30339, имотна партида 357784.
Видно от становището на главния архитект на район „Надежда“, съгласно ОУП
на Столична община, приет с Решение №697 по Протокол №51/19.11.2009 година на
СОС и Решение № 960 /16.12.2009 година на МС, УПИ IV-644 „за производство,
складове и ОО“, кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв. “Илиянци“, район „Надежда”
попада в „Смесена многофункционална зона предимно за околоградския район“Смф2, със следните параметри на застрояване: макс. плътност на застрояване – 40 %,
макс. интензивност на застрояване - 1,2, мин. озел. площ– 40%.
По действащия подробен устройствен план на м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв.31, в
УПИ IV-644 „за производство, складове и ОО“, са включени следните поземлени
имоти:
 поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2075, с площ от 2052
кв.м-собственост на „АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД;
 поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2077, с площ от 6
кв. м, частна общинска собственост;
Подробният устройствен план за УПИ IV-644 „за производство, складове и ОО“,
кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад“, район „Надежда“ е одобрен с Решение №542 по
Протокол №86/23.07.2015 година на Столичен общински съвет, без да е представен
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията
между собствениците на имотите, попадащи в урегулирания поземлен имот.
В тази връзка, Кметът на район „Надежда” предлага, влезлият в сила ПУП за
УПИ IV-644 „за производство, складове и ОО“, кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад“, район
„Надежда“, да се приложи при условията и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за
устройство на територията, с договор за прехвърляне на собственост.

Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

Предложението, направено в доклада и проекта за решение е да се прехвърли
собствеността върху общинския поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1352.2077, на заявителя по преписката - „АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, собственик
на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2075, попадащ в УПИ IV-644 –
„за производство, складове и ОО“.
Едновременно с това, Кметът на район „Надежда” предлага дружеството да
прехвърли на Столична община собствения си поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.1352.2076, с площ 248 кв.м, представляващ реална част от ПИ
идентификатор 68134.1352.644, целият с площ 2 300 кв.м, попадащ в прилежащи
улици, като сделката да се сключи без доплащане на разлика между цените от страна
на Столична община, предвид депозираното в районната администрация заявление с
рег. № РНД21-ГР94-572/17.02.2021 година от управителя на „АМК ТРЕЙДИНГ“
ЕООД, за безвъзмездно прехвърляне, в полза на Столична община, на правото на
собственост върху собствения на дружеството недвижим имот.
Правните основания, посочени в проекта за решение - чл. 15, ал.3 и ал.5, чл.199,
ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с §22, ал.1, т.1, буква „б“ от
Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл.77, ал.1 и
чл.79, ал.1 и ал.5 от Наредбата за общинската собственост, чл.35, ал.4, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, са правилни и законосъобразни.
За по-голяма прецизност, предлагаме редакция на пункт I в проекта за
решение, както следва:
1. Вместо текста „…Дава съгласие да се сключи окончателен договор по
чл.15, ал.5, във връзка с ал.3 от Закона за устройство на територията в обхвата на УПИ
IV-644 „за производство, складове и ОО“, кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад, кв. Илиянци,
като:“, да се чете „…Дава съгласие да се довърши процедурата по прилагане на
подробния устройствен план за УПИ IV-644 „за производство, складове и ОО“,
кв.31, м. “НПЗ Илиянци-запад“, кв. „Илиянци“, район „Надежда“, одобрен с
Решение №542 по Протокол №86/23.07.2015 година на Столичен общински съвет
и прилагане на улична регулация, като:“.
2. В т.2 на пункт I, на ред 5-ти, след „…без ДДС…“, да се добави „без
доплащане на разликата от страна на Столична община“.
Вследствие на това изменение е необходимо текста в пункт II да отпадне,
като пункт III стане пункт II.
По преписката са изготвени пазарни оценки от сертифициран оценител на ЕТ
АРУС Атанас Русков, сключил рамков договор със СО, съгласно Наредбата за цените
при сделки с недвижими имоти на СО, както следва:
- на общинския ПИ с проектен идентификатор 68134.1352.2077, с площ от 6
кв.м., определена в размер на 737 (седемстотин тридесет и седем) лева (122,83 лв./кв.м.)
без ДДС .
Срокът на валидност на пазарната оценка е до 28.02.2022 година.
- на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2076, с площ 248 кв.м
- частна собственост, в размер на 15 225 (петнадесет хиляди двеста двадесет и пет) лева
(61,39 лв./кв.м.) без ДДС.
Срокът на валидност на пазарната оценка е до 28.02.2022 година.
Видно от доклада, към общинския имот няма данни за предявени
реституционни претенции, вещни тежести и висящи съдебни спорове за вещни права
върху него.

Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

Считаме че предложеният проект за решение е законосъобразен,
целесъобразността следва да се преценява с оглед изложените от вносителя мотиви.
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ДО
ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
ОТ ДИМИТЪР ДИМОВ – КМЕТ НА РАЙОН „НАДЕЖДА” СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията в
обхвата на УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В Столична община – район „Надежда“ е образувана преписка рег. № РНД21ГР94-572/17.02.2021 г., по молба на Ахмед
Мансур – управител на „АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК: 200225113, като собственик на поземлен имот с идентификатор
68134.1352.644, с искане за прилагане на действащия регулационен план за УПИ IV-644
„за производство, складове и оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“,
район „Надежда“, чрез дарение на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1352.2076, с площ 248 кв.м. – собственост на заявителя и да придобие от Столична
община поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2077, с площ 6 кв.м. – частна общинска собственост, съгласно представена към преписката скица-проект № 15491802/11.05.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.
Подробния устройствен план /ПУП/ - плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв.
„Илиянци“, е одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, без да са спазени изискванията на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията – не е сключен предварителен договор за прехвърляне правото на собственост, поради което ПУП следва да се приложи на основание § 22 , ал. 1, т. 1, буква „б“
от ЗР на ЗУТ, във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и чл. 199, ал.1 ат ЗУТ, т.е да бъде довърше-

на процедурата по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и да бъде сключен окончателен договор за
прехвърляне право на собственост.
В УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, по действащ регулационен
план на местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“, са включени реална част с площ
2052 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1352.644 – собственост на дружеството, по скица-проект поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2075, и реална
част с площ от 6 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1352.2001, по скицапроект поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2077 – общинска собственост.
За довършване на процедурата по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ следва „АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД да прехвърли на Столична община реална част с площ 248 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1352.644, по скица-проект поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.1352.2076, попадащ в улична регулация, а Столична община да
прехвърли на заявителя реална част с площ от 6 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
68134.1352.2001, по скица-проект поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1352.2077, попадащ в УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“.
„АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК: 200225113, легитимира правото си на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1352.644, с площ 2 300 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Надежда“, одобрени със Заповед № РД18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от
24.08.2020 г. на Началника на СГКК – София, представляващ ПИ пл. № 644 по предходен
кадастрален план, с нотариален акт за собственост на недвижим имот № 56, том I, рег. №
1067, дело № 55 от 24.07.2020 г., вписан в Служба по вписванията на 24.07.2020 г., вх. рег.
№ 39955, Акт № 164, том XCVIII, дело № 30339 г., им. партида № 357784.
Съгласно приложената комбинирана скица за пълна или частична идентичност,
границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1352.644, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на район „Надежда“, са идентични с границите на ПИ 644, по архивен кадастрален план, като разминаването в югоизточната част на имота е в рамките на
допустимата точност, съгласно чл. 18, ал. 4, т. 2, буква „б“ от Наредба № РД-02-205/15.10.2016 г.
За общинския имот с площ 6 кв.м., попадащ в УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, по действащ регулационен план на местност „НПЗ Илиянци-запад”, по
скица-проект с проектен идентификатор 68134.1352.2077, е съставен Акт за частна общинска собственост № 3502 от 18.02.2021 г. на СО – район „Надежда“, вписан в Служба
по вписванията на 23.06.2021 г., вх.рег. № 43310, Акт № 112, том № СXI, имотна партида
№ 734287.
Данъчната оценка за общинският имот е в размер на 136,60 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от приложение № 2 към ЗМДТ изх. №
7204009763/17.08.2021 г., издадена от Отдел „Общински приходи Надежда-Връбница“.
За общинския имот няма данни за реституционни претенции, вещни тежести и висящи съдебни спорове за вещни права.
От становището на главния архитект на район „Надежда“ е видно, че по действащ
подробен устройствен план на местност „„НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“ в обхвата
на бул. „Рожен“ от ж.п. линия „Биримирци-Волуяк“ до Северна скоростна тангента, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, УПИ
IV-644 е с отреждане за производство, складове и обществено обслужване, в което е предвидено застрояване на две триетажни сгради.
По ОУП на СО, приет с Решение № 697 по Протокол № 51/19.11.2009 г. на СОС и
Решение № 960/16.12.2009 г. на МС, УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31,
местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“, попада в „Смесена многофункционална

зона предимно за околоградския район“ – Смф2, със следните параметри: Максимална
плътност на застрояване Пзастр. - 40%; Максимална интензивност на застрояване Кинт –
1,2; Минимална озеленена площ Позел. – 40 %; Максимална кота корниз в м.:
Изготвена е пазарна оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор
със Столична община – ЕТ „АРУС-Анастас Русков“, за определяне пазарната стойност на
имотите, съобразно показателите на ОУП, както следва:
- за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2077, с площ 6 кв.м., попадащ в
УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци-запад”–
частна общинска собственост, в размер на 737,00 лв. (седемстотин тридесет и седем лева).
- за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2076, с проекта площ 248 кв.м.,
попадащ в улична регулация, в размер на 15 225 лв. (петнадесет хиляди двеста двадесет и
пет лева).
Цените са без включен ДДС.
Оценката е изготвена на 31.08.2021 г. и е валидна шест месеца.
Район „Надежда“ – Столична община счита, че е целесъобразно да бъде довършена
градоустройствената процедура, чрез сключване на окончателен договор за прехвърляне
право на собственост по реда на Закона за устройство на територията, след решение на
Столичен общински съвет.
Правно основание:
Правната възможност за реализиране на сделката между страните е предвидена в
чл. 15, ал. 3 и ал. 5, чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с §22,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77, ал. 1, чл. 79, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за общинската собственост, 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.
Приложение:
1.
Проект на решение;
2.
Пазарна оценка за имотите;
3.
Становище на Гл. архитект за градоустройствения статут на имотите;
4.
Копие-извадка от действащ ПУП – ПРЗ;
5.
Комбинирана скица за пълна или частична идентичност – 2 бр.;
6.
Скица-проект № 15-491802-11.05.2021 г., издадена от СГКК – копие;
7.
АЧОС № 3502/18.02.2021 г. на СО – район „Надежда“ – копие;
8.
Данъчна оценка изх. № 7204009763/17.08.2021 г. – копие;
9.
Скица № 15-1123925-15.10.2021 г., издадена от СГКК – копие;
10.
Преписка № РНД21-ГР94-572/2021 г. по описа на Район „Надежда“.

X
С уважение,

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ
Кмет на район „Надежда” – Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
София 1000, ул. „Московска” № 33

Проект

Р Е Ш Е Н И Е №...........
на Столичния общински съвет
от ........................................20.....година
Относно: Процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията в обхвата
на УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв.
„Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.
На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5, чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
във връзка с § 22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията, чл. 35, ал.
4, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77, ал. 1, чл. 79, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за
общинската собственост и чл. 21 ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие да се сключи окончателен договор по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от
Закона за устройство на територията в обхвата на УПИ IV-644 „за производство, складове и
оо“, кв. 31, местност „НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“, като:
1. Столична община прехвърли на „АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК: 200225113,
правото на собственост върху следния недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ реална част с площ 6 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
68134.1352.2001, попадаща в УПИ IV-644 „за производство, складове и оо“, кв. 31, местност
„НПЗ Илиянци-запад”, кв. „Илиянци“, по скица-проект поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.1352.2077 (АЧОС № 3502 от 18.02.2021 г. на СО – район „Надежда“,
вписан в Служба по вписванията на 23.06.2021 г., вх. рег. № 43310, Акт № 112, том № СXI,
имотна партида № 734287), срещу определената от сертифициран оценител пазарна оценка в
размер на 737,00 (седемстотин тридесет и седем лева) лв., без вкл. ДДС.

2. „АМК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД прехвърли на Столична община правото на собственост
върху реална част с площ от 248 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.1352.644,
попадаща в улична регулация, по скица-проект поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1352.2076, с пазарна цена в размер на 15 225 лв. (петнадесет хиляди двеста двадесет и
пет лева) без ДДС.
II. Разликата в цените в полза на частния имот, в размер на 14 488 лв. (четиринадесет
хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) без ДДС, няма да бъде заплатена на „АМК
ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, като същата остава в полза на Столична община.
III. Възлага на кмета на Столична община да сключи договор за прехвърляне на
собственост по реда на Закона за устройство на територията, по актуални пазарни цени на
имотите към датата на подписване на договора, но не по-ниски от определените пазарни цени
по т. I.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на
.....................20...... година, Протокол № .............., точка ..........от дневния ред, по доклад №
............. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:........................
(Георги Георгиев)
.................................................................

X
Ива Иванова Панайотова-Гетова

Юрист от администрацията
на СО – район „Надежда”:.................

