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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На Наш № СОА21- ВК08-4541/9/2022 година

СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ– ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
От арх. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
относно: Доклад № РНИ18-ВК08-85/8/2020 година на Кмета на район „Нови Искър” за
прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
На основание чл.68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповеди №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 „Нови
Искър”:
Докладът и проектът за решение са относно процедура за прекратяване на
съсобственост между Столична община, Димитринка
Василева, Станислав
Григоров, Гергана
Григорова и Вилма
Григорова, върху
недвижим имот, находящ се в с. Мировяне, район ,,Нови Искър”, ул.,,Месембрия” №
1А, съставляващ поземлен имот с идентификатор 48393.4988.578, с площ 695 кв.м,
попадащ в УПИ ІІ -578, кв.21 по действащия регулационен план на с. Мировяне, район
„Нови Искър”, одобрен с Решение №27 по Протокол №32/10.12.2001 г. на Столичен
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез АИССОС.

общински съвет, чрез продажба на съсобственика, на общинския дял - 293/695 идеална
част от поземления имот.
Столична община е собственик на останалата 293/695 идеална част от поземления
имот, актувана с АОС №971/04.08.2003 година на СО - Район „Нови Искър”, вписан в
Агенция по вписванията.
Заявителите по преписката са собственици на 402/690 (четиристотин и две върху
шестстотин и деветдесет) идеални части от парцел XIII-СНС (тринадесети отреден за
СНС), кв.21 по предходен регулационен план на с. Мировяне, с площ от 690 (шестстотин
и деветдесет) кв. м, попадащ в част от УПИ II-578, кв.21 по действащия регулационен
план на с. Мировяне, а съгласно одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри
за район ,,Нови Искър”, представляващ поземлен имот с идентификатор 48393.4988.578
(четири осем три девет три, точка, четири девет осем осем, точка, пет седем осем), с площ
от 695 (шестстотин деветдесет и пет) кв.м.
Легитимират собствеността си с Решение от 19.10.1988година на Районен съд
„Девети септември“- София, 4-ти състав, постановено по гр. дело № 947/1987г.,
потвърдено с Решение от 27септември 1989година на Софийски градски съд , 2-ро
отделение и Резолюция №2160 от 21 декември 1989 година на Върховния съд на
Народна Република България, четвърто гражданско отделение, Удостоверение за
наследници на Григор Василев Бонев, издадено от км. Мировяне, район ,,Нови Искър”,
Удостоверение за наследници на Васил
Василев, издадено от км. Мировяне,
район ,,Нови Искър” и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 061,
том I, дело № 051/2013г. на Нотариус Виолета Петрова, с рег.№ 206 на Нотариалната
камара.
По молба на заявителите е било образувано гражданско дело № 44078/2018г. на
Софийски районен съд, 145-ти състав, относно прекратяване на съсобственост чрез
извършване на съдебна делба на поземлен имот с идентификатор 48393.4988.578.
По делото е постановено Решение № 160678 от 27.07.2020г. на Софийски районен
съд, 145-ти състав, с което е допуснато да се извърши съдебна делба на цитирания имот
между Димитринка
Василева, Станислав
Григоров, Гергана
Григорова, Вилма
Григорова и Столична община. С решението са определени
и съответните квоти на съделителите, както следва:
-9/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Димитринка
Василева;
-1/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Станислав
Григоров;
-1/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Гергана
Григорова;
-1/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Вилма
Григорова;
-293/695 ид. ч. от имота за Столична община;
В последствие производството по гражданско дело № 44078/2018г. е спряно с
Определение от 11.03.2021г на Софийски районен съд, 145-ти състав, по съгласие на
страните, като Димитринка
Василева, Станислав
Григоров, Гергана
Григорова и Вилма
Григорова са депозирали в район „Нови Искър“
искане за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване на общинския дял по реда на
чл.36 от ЗОС.
В тази връзка, Кметът на район „Нови Искър“, в своя доклад и проект за решение
е предложил да бъде проведена процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, като Столична община продаде 293/695 идеални части от
поземлен имот с идентификатор 48393.4988.578, попадащ в границите на УПИ ІІ -578,
кв.21 по действащия регулационен план на с. Мировяне.
От друга страна Димитринка
Василева, Станислав
Григоров,
Гергана
Григорова, Вилма
Григорова са входирали в Столична
община декларация рег. №СОА21-ВК08-4541/4/25.05.2022 година, за даряване на
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез АИССОС.

собствените им 402/690 (четиристотин и две върху шестстотин и деветдесет) идеални
части от поземления имот, с площ 3 кв.м, попадащ в улица.
Установена е идентичност между поземлен
имот с идентификатор
48393.4988.578, УПИ XIII-СНС, кв.21 по предходен регулационен план на с. Мировяне
и УПИ II-578, кв.21 по действащия регулационен план на с. Мировяне, съгласно
Удостоверение № РНИ21-ГР94-390/7/2021 година на гл. архитект на район „Нови
Искър“.
Поради факта, че имотът не е включен в Годишната програма на Столична
община за управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за
2022година, се предлага като първа точка в проекта за решение, имотът да бъде
включен в програмата, в раздел “Сделки за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на общинския дял“.
Правните основания, посочени в доклада и проекта за решение, а именно: чл.36,
ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3, ал.3 от
Наредбата за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 от Наредбата за цените при
сделки с недвижими имоти на СО, са съотносими с фактическата обстановка и
съответстват на действащата нормативна уредба.
Предвид депозираното заявление за дарение на частта под улица, предлагаме т. ІІ
от проекта за решение, да придобие следния текст:
„Дава съгласие Столична община да придобие безвъзмездно от
съсобствениците Димитринка
Василева, Станислав
Григоров,
Гергана
Григорова и Вилма
Григорова правото на
собственост върху 402/690 (четиристотин и две върху шестстотин и деветдесет)
идеални части от реална част с площ 3 кв. м от поземлен имот с идентификатор
48393.4988.578 по КККР на с. Мировяне, район „Нови Искър“, попадащ в улица“.
С оглед направеното допълнение, т. ІІ в проекта следва да стане т. ІІІ.
Съгласно удостоверение, издадено от главния архитект на район „Нови Искър, по
ОУП на Столична община, приет с решение № 697 по Протокол №51/19.11.2009 г. и
решение № 960/06.12.2009 г. на Министерски съвет имотът попада в зона „Жм”, устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване със следните
устройствени параметри: макс. плътност на застрояване – 40%, макс. кинт-1.3, мин.
озеленена площ- 40%, макс. кота корниз- 10м.
Видно от доклада и приложено удостоверение № РНИ21-ГР94-390/10/2022
година на началника на отдел „УОСЖФРКТД”, за имота няма предявени реституционни
претенции.
Докладът е придружен с изготвена пазарна оценка на сертифициран оценител
Васил Добрев, сключил рамков договор със Столична община, съгласно която пазарната
стойност на правото на собственост върху 293/695 идеални части от ПИ с идентификатор
48393.4988.578, целият с площ 695 кв.м, с.Мировяне, е определена в размер на 29 010
(двадесет и девет хиляди и десет стотинки) лева без вкл. ДДС или 99.01 лв. / кв. м.
Срокът на валидност на пазарната оценката е до 05.10.2022 година.
Предвид взетото от Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичен
общински съвет, решение от 26.05.2020 година, обективирано в писмо № СОА20-ВК664064/2020 година, към преписката е приложена данъчна оценка на общинския дял от
имота, изх.№ 7215005285/09.02.2022 година на СО-Дирекция „Общински приходи”–
отдел ОП „Нови Искър“, предмет на сделката, възлизаща на 1 205, 70 (хиляда двеста и
пет лева и седемдесет стотинки).
Предвид изложеното, считаме че предложените доклад и проект за решение са
законосъобразни.
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез АИССОС.

Целесъобразността следва да се преценява с оглед изложените от вносителя
мотиви.
1.6.2022 г.
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Дончо Барбалов

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

1.6.2022 г.
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

ГЛ. АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Zdravko Simeonov Zdravkov

Съгласувал чрез АИССО:..................................................
/М. Праматарова –директор на ДОС/
Съгласувал чрез АИССО:...............................................
/И.Карамфилова - нач.отдел в ДОС/
Изготвил чрез АИССО:...................................................
/Д.Цветкова - гл.юрисконсулт в ДОС/

Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез АИССОС.
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ИЗХ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА – КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“
Относно: Прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез
продажба на общинския дял на съсобствениците в поземлен имот, находящ се в с.
Мировяне, район „Нови Искър“, Столична община.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В район „Нови Искър“ е постъпило заявление с вх. №РНИ21-ГР94-390/12.03.2021 г. от
Димитринка
Василева, Станислав
Григоров, Гергана
Григорова и Вилма
Григорова, с искане за откриване на процедура по
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинския дял на съсобствениците в
поземлен имот с идинтификатор 48393.4988.578, целият с площ от 695 кв.м. по КККР,
одобрени със Заповед №РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК,
попадащ частично в УПИ ІІ -578, кв.21 по действащия регулационен план на с. Мировяне,
одобрен с Решение №27 по Протокол №32/10.12.2001 г. на Столичен общински съвет.
Столична община е собственик на 293/695 идеални части, съгласно Акт за частна общинска
собственост №971/04.08.2003 г. и съгл. съдебно решение №160678/27.07.2020г. по гр.д.
№44078 по описа на СРС за 2018 г., 145 състав от гореописания поземлен имот.
Заявителите са собственици на 402/695 идеални части от поземлен имот с идинтификатор
48393.4988.578 по силата на съдебно решение №160678/27.07.2020г. по гр.д. №44078 по
описа на СРС за 2018 г., 145 състав, с което се допуска да се извърши съдебна делба между
Димитринка
Василева, Станислав
Григоров, Гергана
Григорова, Вилма
Григорова и Столична община на следния недвжим имот:
Поземлен имот, представляващ незастроено дворно място с адрес: с. Мировяне, Столична
община, район „Нови Искър“, ул. „Месембрия“ №1А, нанесен в одобрената със Заповед
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Докладът съдържа интегрирани файлове във
формат pdf.
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№РД-18-15/23.01.2012г. на ИД на АГКК кадастрална карта, като имот с идентификатор
48393.4988.578, целият с площ от 695 кв.м. при следните квоти:
-9/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Димитринка
Василева;
-1/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Станислав
Григоров;
-1/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Гергана
Григорова;
-1/12 ид.ч. от 402/695 ид.ч. от имота за Вилма
Григорова;
-293/695 ид. ч. от имота за Столична община;
За 293/695 идеални части от ПИ с идентификатор 48393.4988.578, собственост на Столична
община - район „Нови Искър“ е изготвена експертна оценка по пазарни цени от
сертифициран експерт-оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно
която стойността е определена, в размер на 29 010, 00 лева /двадесет и девет хиляди и десет
лв./ без вкл. ДДС или 99.01 лева /деветдесет и девет лева и една ст./ за 1 кв.м. без вкл. ДДС.
Във връзка с горното, моля да вземете решение за допълване „Програмата за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022г.“ в
раздел “Сделки по прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял“ и
откриване на процедура по прекратяване на съсобственост в поземлен имот, представляващ
ПИ с идентификатор 48393.4988.578, целият с площ от 695 кв.м. по КККР на с. Мировяне,
район „Нови Искър“ чрез продажбата на частта, собственост на Столична община.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
С оглед изложеното и на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.55, ал.1, т.3 от Наредбата за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 от Наредбата за цените
при сделки с недвижими имоти на СО, предлагам на Столичен общински съвет проект за
решение, който прилагам.
Приложение:
АОС971 и скица
48393.4988.578.pdf

удостоверение за
идентичност.pdf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Комбинирана
скица

заявление за
закупуване.pdf

Удостоверение за дан. оценка.pdf
реституционни претенции.pdf

заповед за
деактуване.pdf

решение на СРС.pdf удостоверение за
градоустройствен статут.pdf

Експертна
оценка.pdf

Проекто – решение;
Акт за общинска собственост No971/04.08.2003 г.;
Скица на ПИ с идентификатор 48393.4988.578 по КККР на с Мировяне;
Комбинирана скица за пълна или частична идентичност;
Заявление за закупуване №РНИ 21-ГР94-390/12.03.2921г;
Решение №160678/27.07.2020 г. по гр.д. №44078/2018 г. на СРС,145 състав;
Заповед за деактуване;

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Докладът съдържа интегрирани файлове във
формат pdf.
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8. Удостовериние за градоустройствен статут, издадено от Гл. архитект на район
„Нови Искър“;
9. Удостоверение за идентичност на Главния архитект на район „Нови Искър“;
10. Удостоверение за липса на реституционни претенции;
11. Удостоверение за вещни спорове и тежести;
12. Еспертна оценка на сертифициран експерт-оценител;
13. Удостоверение за данъчна оценка

С уважение,
Възстановим подпис
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ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"
Подписано от: DANIELA RUMENOVA RAYCHEVA

Съгласувал чрез АИСРНИ:
Златко Златков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРОЕКТ:

Р Е Ш Е Н И Е No _____
на Столичния общински съвет
от _________ 20 ___ година

ЗА: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял на съсобствениците
в поземлен имот с идинтификатор 48393.4988.578 по КККР, одобрени със Заповед №РД18-15/23.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ частично в УПИ ІІ -578,
кв.21 по действащия регулационен план на с. Мировяне, район „Нови Искър“, Столична
община, одобрен с Решение №27 по Протокол №32/10.12.2001 г. на Столичен общински
съвет.
На основавие чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.55, ал.1,
т.3, ал.3 от Наредбата за общинска собственост и чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 от Наредбата за цените при сделки
с недвижими имоти на СО,

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

І. Допълва „Програма на Столична община за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост за 2022 г.“ в раздел „Сделки по прекратяване на съсобственост чрез
продажба на общинския дял“ и открива процедура по прекратяване на съсобственост в
поземлен имот с идинтификатор 48393.4988.578, целият с площ от 695 кв.м. по КККР,
одобрени със Заповед №РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК,
попадащ частично в УПИ ІІ -578, кв.21 по действащия регулационен план на с. Мировяне,
одобрен с Решение №27 по Протокол №32/10.12.2001 г. на Столичен общински съвет чрез
продажба на частта, собственост на Столична община.
ІІ. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
48393.4988.578 по КККР на с. Мировяне, СО-район „Нови Искър“, като Столична община
прехвърли на съсобствениците: Димитринка
Василева, Станислав

Григоров, Гергана
Григорова и Вилма
Григорова правото на
собственост върху 293/695 ид.ч. от ПИ с ид. 48393.4988.578, целият с площ от 695 кв.м. по
по КККР на с. Мировяне, СО- район „Нови Искър“, с Акт за частна общинска собственост
№971/04.08.2003 г., срещу заплащане на актуална пазарна цена, но не по – ниска от
определената от сертифициран експерт-оценител в размер на 29010, 00 лева /двадесет и
девет хиляди и десет лева/ без вкл. ДДС или 99.01 лева /деветдесет и девет лева и една
стотинки/ без вкл. ДДС за 1 /един/ кв.м.
ІІІ. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за прекратяване на
съсобственост върху поземления имот и сключи договор за прехвърляне право на
сабственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост за поземления
имот по т. І.
Настоящото решение е прието на засезание на Столичен общински съвет, проведено на
_____________20 ___ г., Протокол No ______, точка _____ от дневния ред, по доклад No ___
и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
__________________
Георги Георгиев

Съгласувал:
Възстановим подпис
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Подписано от: PETYA
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