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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
ОТ ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Доклад № СОА21-ВК08-9009/ 25.06.2021 г. на Кмета на район „Люлин“
за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445, заедно с намиращата се в него сграда-бензиностанция, находящ се на територията на
СО – район „Люлин”, за срок от 10 (десет) години.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 68, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Столичен
общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395/ 15.11.2016 г. на Кмета на
Столична община, въз основа на предоставените от район „Люлин“ в машинно четим

формат приложения към внесения доклад и проект за решение на Столичен общински съвет (СОС), изразявам следното становище по тяхната законосъобразност:
С Доклад № СОА21-ВК08-9009/ 25.06.2021 г. Кметът на район „Люлин“ е внесъл
проект за решение, относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к.
„Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“, представляващ: поземлен имот с идентификатор
68134.4359.445, с площ 3120 кв. м., за който е отреден УПИ V-115,112,120,358-за бензиностанция,
кв.31, м. „ж.к.Люлин-10 м.р. - р.Суходолска“, ведно с построената в имота сграда-бензиностанция с идентификатор 68134.4359.445.2, със застроена площ от 256 кв. м., чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси.
Преписката е относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 10133/08.12.2020 г. на район „Люлин“, вписан в Службата по
вписванията с вх. рег. № 7678 от 15.02.2021 г., Акт № 166, том XVII, дело № 5404, имотна
Електронен документ, подписан с КЕП. Становището се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС.

партида 713257, находящи се на територията на СО – район „Люлин”, бул. „Д-р Петър Дертлиев“, представляващ:
- Поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445, с площ 3120 кв. м., по КККР, за
който е отреден УПИ V-115,112,120,358-за бензиностанция, кв. 31, м. „ж.к.Люлин-10 м.р. - р.Суходолска“, заедно с намиращата се в него сграда с идентификатор 68134.4359.445.2, със застроена площ от 256 кв. м., на 1 етаж.
Специфично конкурсно условие – за бензиностанция.
В поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 се намира и сграда с идентификатор 68134.4359.445.1, със застроена площ от 44 кв. м., на 1 етаж, с предназначение: сграда
за енергопроизводство, която не е предмет на процедурата за провеждане на конкурс за отдаване по наем.
На основание чл. 30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси на СОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти
на Столична община е изготвена актуална оценка от сертифициран оценител „Софинвест“ЕООД, както следва:
Начална конкурсна месечна наемна цена за поземлен имот с идентификатор
68134.4359.445, с площ от 3 120.00 кв.м. – 2 174.00 (две хиляди сто седемдесет и четири)
лева без ДДС или 0.70 лв. за 1 кв.м. без ДДС;
Начална конкурсна месечна наемна цена за сграда с идентификатор 68134.4359.445.2,
с площ от 256.00 кв.м. – 1 944.00 (хиляда деветстотин четиридесет и четири) лева без ДДС
или 7.59 лв. за 1 кв.м. без ДДС.
Срокът на валидност на оценката е до 15.12.2022 г.
В изпълнение на чл.30, ал.4 от Наредбата за провеждане на търгове и конкурси, в
проекта за решение, са посочени специфични конкурсни условия.
Правните основания в проекта за решение, а именно: чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.3 от Закон за общинската
собственост, чл.30, ал.1 и ал.2 и чл.31 от Наредба за условията реда за провеждане на търгове
и конкурси, следва да се коригират, като отпадне ал. 2 от чл. 30 на Наредба за условията
реда за провеждане на търгове и конкурси. Другите правни основания са правилни и законосъобразни.
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.

4.7.2022 г.
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Дончо Барбалов

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Съгласували чрез АИССО:
М. Праматарова – директор на ДОС
М. Проданова – началник-отдел в ДОС
Изготвил чрез АИССО:
Б. Катинов – гл. експерт в ДОС
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ДО
Г-Н ЕЛЕН СТОЙЧЕВ ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СОФИЯ, УЛ. “МОСКОВСКА“ № 33

ДОКЛАД
от
Инж. Милко Младенов - Кмет на СО - Район “Люлин”
Относно: Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на недвижим имот частна общинска собственост с АОС № 10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г. в
Служба по вписванията том XVII, № 166, вх. рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ
поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3120 кв. м., за който е отреден
УПИ V 115,112,120,358-за бензиностанция, кв.31 по действащия ПУП-ИПР на м. „ж. к.
Люлин-10 м. р.- р. Суходолска “, одобрен с Решение № 436 по протокол № 85/09.07.2015 г.
на СОС, ведно с построената в имота сграда-бензиностанция с идентификатор
68134.4359.445.2 и ЗП 256 кв. м., при съседи по КК и КР- ПИ 68134.4359.131;
68134.4359.358; 68134.4359.366 и 68134.4359.112., находящ се в жк.“Люлин-10 м. р.“, бул.“
Д-р Петър Дертлиев“ чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по
реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
І. ОБОСНОВКА
Между Столична община и фирма „ШЕЛ – БЪЛГАРИЯ“ АД е сключен договор за
учредяване на право на ползване за срок от 25 години, за отдаване под наем на недвижим
имот - частна общинска собственост с АОС № 10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г.
в Служба по вписванията том XVII, № 166, вх. рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ
поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120 кв. м., за който е отреден
УПИ V 115,112,120,358 - за бензиностанция, кв.31 по действащия ПУП-ИПР на м. „ж. к.
Люлин-10 м. р. - р. Суходолска“, одобрен с Решение № 436 по протокол № 85/09.07.2015 г.
на СОС, ведно с построената в имота сграда-бензиностанция с идентификатор
68134.4359.445.2 и ЗП 256 кв. м., при съседи по КК и КР- ПИ 68134.4359.131;

68134.4359.358; 68134.4359.366 и 68134.4359.112., находящ се в жк.“Люлин-10 м. р.“, бул.“
Д-р Петър Дертлиев“, чийто срок е изтекъл.
С оглед на гореизложеното, предлагам да бъде взето решение за откриване на
процедура за отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на недвижим имот - частна
общинска собственост с АОС № 10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г. в Служба по
вписванията том XVII, № 166, вх. рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ поземлен имот
с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120 кв. м., за който е отреден УПИ V
115,112,120,358 - за бензиностанция, кв. 31 по действащия ПУП-ИПР на м. „ж. к. Люлин10 м. р.- р. Суходолска“, одобрен с Решение № 436 по протокол № 85/09.07.2015 г. на
СОС, ведно с построената в имота сграда-бензиностанция с идентификатор
68134.4359.445.2 и ЗП 256 кв. м., при съседи по КК и КР- ПИ 68134.4359.131;
68134.4359.358; 68134.4359.366 и 68134.4359.112., находящ се в жк.“Люлин-10 м. р.“, бул.“
Д-р Петър Дертлиев“, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по
реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
На основание чл.44, ал.1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.1 и ал.3 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 и
чл. 31 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, предлагам да
бъде открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под
наем за срок от 10 / десет / години на недвижим имот - частна общинска собственост с
АОС № 10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г. в Служба по вписванията том XVII, №
166, вх. рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ поземлен имот с идентификатор
68134.4359.445 с площ 3120 кв. м., за който е отреден УПИ V 115,112,120,358-за
бензиностанция, кв.31 по действащия ПУП-ИПР на м. „ж. к. Люлин-10 м. р.-р.
Суходолска“, одобрен с Решение № 436 по протокол № 85/09.07.2015 г. на СОС, ведно с
построената в имота сграда - бензиностанция с идентификатор 68134.4359.445.2 и ЗП 256
кв. м., при съседи по КК и КР - ПИ 68134.4359.131; 68134.4359.358; 68134.4359.366 и
68134.4359.112., находящ се в жк.“Люлин-10 м. р.“, бул.“ Д-р Петър Дертлиев“.
На основание чл. 30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на СОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба за цените при сделки с
недвижими имоти на Столична община е изготвената експертна оценка от лицензиран
оценител, както следва:
Начална конкурсна месечна наемна цена за ПИ с идентификатор
68134.4359.445 с площ 3 120.00 кв. м. – 2 174.00 лв. / две хиляди сто седемдесет и
четири лв./ без ДДС или 0.70 лв. за 1 кв.м. без ДДС
Начална конкурсна месечна наемна цена за сграда с идентификатор
68134.4359.445 с площ 256.00 кв. м. – 1 944.00 лв. / хиляда деветстотин четиридесет и
четири лв./ без ДДС или 7.59 лв. за 1 кв.м. без ДДС

Специфично конкурсно условие – за бензиностанция
Приложения:
-

Проекто - решение;
2 бр. скици;
1 бр. АОС №10133 / 08.12.2020 г.;
1 бр. удостоверение относно градоустройствен статут на имота от Гл. архитект на
СО-район „Люлин“;
1 бр. анализ на правното състояние на имота от отдел „УОСЖФ“;
1 бр. оценка от лицензиран експерт оценител

С Уважение,
Изтекъл сертиф икат
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ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

Кмет на СО - район „Люлин”
Подписано от: Milko Antonov Mladenov

Съгласували чрез АИС на район „Люлин“ :
М. Ганозова –21.06.2021 г.
Зам.-кмет на район „Люлин“
Д. Борисова – 21.06.2021г.
Началник отдел „РКТД“
М. Спасова - 21.06.2021 г.
Началник отдел „ПНО и ЧР“
Изготвил чрез АИС на район „Люлин“ :
С. Цветкова – 21.06.2021 г.
Гл. специалист отдел „РКТД“
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ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на недвижим имот частна общинска собственост с АОС № 10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г. в
Служба по вписванията том XVII, № 166, вх. рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ
поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3120 кв. м., за който е отреден УПИ
V 115,112,120,358-за бензиностанция, кв.31 по действащия ПУП-ИПР на м. „ж. к. Люлин-10 м. р.-р.
Суходолска“, одобрен с Решение № 436 по протокол № 85/09.07.2015 г. на СОС, ведно с
построената в имота сграда-бензиностанция с идентификатор 68134.4359.445.2 и ЗП 256 кв.
м., при съседи по КК и КР- ПИ 68134.4359.131; 68134.4359.358; 68134.4359.366 и
68134.4359.112., находящ се в жк.“Люлин-10 м. р.“, бул.“ Д-р Петър Дертлиев“ с
предназначение за бензиностанция чрез провеждане на процедура за публично оповестен
конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.3 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.1
и ал.2 и чл.31 от Наредба за условията реда за провеждане на търгове и конкурси:
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:
I. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /
десет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост с АОС №
10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г. в Служба по вписванията том XVII, № 166, вх.
рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с
площ 3120 кв. м., за който е отреден УПИ V 115,112,120,358-за бензиностанция, КВ.31 по
1

действащия ПУП-ИПР на м. „ж. к. Люлин-10 м. р.-р. Суходолска“, одобрен с Решение №
436 по протокол № 85/09.07.2015 г. на СОС, ведно с построената в имота сградабензиностанция с идентификатор 68134.4359.445.2 и ЗП 256 кв. м., при съседи по КК и КРПИ 68134.4359.131; 68134.4359.358; 68134.4359.366 и 68134.4359.112., находящ се в
жк.“Люлин-10 м.р.“, бул.“ Д-р Петър Дертлиев“ чрез провеждане на процедура за
публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси.
На основание чл. 30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на СОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба за цените при сделки с
недвижими имоти на Столична община е изготвената експертна оценка от лицензиран
оценител.
Начална конкурсна месечна наемна цена за ПИ с идентификатор
68134.4359.445 с площ 3 120.00 кв. м. – 2 174.00 лв. / две хиляди сто седемдесет и
четири лв./ без ДДС или 0.70 лв. за 1 кв.м. без ДДС
Начална конкурсна месечна наемна цена за сграда с идентификатор
68134.4359.445 с площ 256.00 кв. м. – 1 944.00 лв. / хиляда деветстотин четиридесет и
четири лв./ без ДДС или 7.59 лв. за 1 кв.м. без ДДС
Специфично конкурсно условие – за бензиностанция
II. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за откриване на
процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за имот – частна общинска
собственост по т.I от решението.
Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2021 г., Протокол № ______ , точка _______ от дневния ред по
доклад №_______ / _______ 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.
Председател на Столичен Общински съвет:
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Изтекъл сертиф икат
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Миглена Спасова

Началник отдел ”Правно-нормативно об...
Подписано от: Miglena

Spasova
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