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СОА22-ВК08-10613-[2]/14....

ИЗХ. РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА:

доклад от кмета на район „Подуяне” с рег. № СОА22-ВК08-10613/12.07.2022 г.
относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична
на самостоятелен обект с идентификатор 68134.619.14.1.24 по кадастралната
карта и кадастралните регистри и предоставянето му безвъзмездно за
управление на Детска градина № 91 „Слънчев кът“
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, въз основа на представените в
машинночетим формат приложения, изразявам следното становище по
законосъобразността на предложения доклад и проект за решение:
С доклад рег. № СОА22-ВК08-10613/12.07.2022 г. кметът на район „Подуяне”
предлага Столичният общински съвет да приеме решение, с което променя характера на
общинската собственост от частна в публична на самостоятелен обект с идентификатор
68134.619.14.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, актуван с АчОС №
Електронен документ, подписан с електронен подпис. До адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.

3069/05.11.2018 г. на СО, район „Подуяне“, представляващ магазин № 3, с адрес: гр.
София, район „Подуяне“, жк „Левски Зона В“, бл. 5, вх. А, ет. 1, обект 3, със застроена
площ от 127,97 кв. м, и предоставя същия безвъзмездно и безсрочно за управление на
Детска градина № 91 „Слънчев кът“, за разкриване на една яслена група към детската
градина.
С Решение № 541 по Протокол № 37/09.09.2021 г. на Столичния общински съвет,
Приложение № 1, самостоятелният обект е включен в одобрената Актуализирана
програма на Столична община за строителство на детски градини 2021-2023 г.
Районната администрация е предприела необходимите действия за преустройство
на самостоятелния обект за нуждите на детска градина, като е възложила изготвянето на
инвестиционни проекти, които са одобрени на 04.02.2022 г. от главния архитект на район
„Подуяне“. Издадено е Разрешение № 3/04.02.2022 г. на главния архитект на район
„Подуяне“ за строеж: „Преустройство на магазин във филиал на Детска градина 91 „Слънчев кът“ – яслена група в СОС с идентификатор 68134.619.14.1.24“.
В чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за
общинската собственост е предвидена правната възможност за промяна в характера на
общинската собственост от частна в публична, като според чл. 6, ал. 3 от ЗОС решенията
на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство от повече от половината от общия
брой на съветниците.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОС, имотите – общинска собственост, се предоставят
безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна
издръжка.
Правните основания в проекта за решение – чл. 302, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, ал. 1 и чл. 60, ал. 1
от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, са правилно посочени.
Предлагам в края на т. 3 от проекта за решение да се добави следния текст: „след
съставяне на акт за публична общинска собственост и издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация на строеж: „Преустройство на магазин във филиал на Детска
градина 91 - „Слънчев кът“ – яслена група в СОС с идентификатор 68134.619.14.1.24“.
Считаме, че с предложеното допълнение проектът за решение е законосъобразен.
Целесъобразността на решението, съобразно изложените в доклада мотиви, е от
компетентността на СОС.
14.7.2022 г.

X

Дончо Барбалов

Дончо Барбалов
заместник-кмет на Столична община
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

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“

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

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Д О К Л А Д
От Ева Митова – кмет на СО-Район „Подуяне”
Относно: Предложение за промяна на характера на собственост - от частна общинска в
публична общинска собственост, на общински самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.619.14.1.24, представляващ магазин № 3, находящ се в ж.к. „Левски-зона В“, жил.блок №
5, вх. А, ет. 1 и предоставянето му безвъзмездно и безсрочно за управление на Детска градина №
91 „Слънчев кът“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с възможностите за увеличение на местата за прием на деца в общинските
детски градини и ясли на територията на Столична община, както и с оглед на внесените
изменения в нормативната уредба, регулираща проектирането и изграждането им като се
предвиди и възможността за обособяване на детски градини в части от сгради с друго основно
предназначение, район „Подуяне“ предложи в Програмата на Столична община за строителство
на детски градини 2021-2023г. да бъде включен общински самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.619.14.1.24, представляващ магазин № 3, находящ се на ет. 1, вх. А на
жил.блок № 5, ж.к. „Левски-зона В“, гр. София.
С Решение № 541 по Протокол № 37/09.09.2021г. на Столичен общински съвет в
Приложение № 1 към него, общинския самостоятелен обект е включен в одобрената
Актуализирана програма на Столична община за строителство на детски градини 2021-2023г.
В тази връзка, районната администрация предприе необходимите действия по
отношение преустройството на самостоятелния обект за нуждите на детска градина като възложи
изготвянето на инвестиционни проекти. Проектите са одобрени на 04.02.2022г. от Главния
архитект на СО-район „Подуяне“ и е издадено Разрешение за строеж № 3/04.02.2022г. от
Главния архитект на СО-район „Подуяне“ за строеж: „Преустройство на магазин във филиал на
Детска градина 91 - „Слънчев кът“ – яслена група в СОС с идентификатор 68134.619.14.1.24“,
в поземлен имот с идентификатор 68134.619.14, сграда с идентификатор 68134.619.14.1, УПИ I –
„за жилищно строителство, трафопост, гараж и комплексно обществено обслужване“, кв. 5, м.
„ж.к. Левски-зона В“.
Докладът с проект на решение се подписва с електронни подписи и се издава в 4 /четири/ екземпляра - 1 /един/ за класиране в УА без
приложенията; 2 /два/ за адресата, заедно с приложените документи в един екземпляр; 1 /един/ за досието на АЧОС 3069. Изпраща се в
машинночетим формат с придружително писмо и по СЕОС, заедно с преписката с приложения, прикачени като архивиран файл.

За общинския самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24 със
застроена площ от 127,97 (сто двадесет и седем цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м., находящ
се на ет. 1, вх. А на жил.блок № 5, ж.к. „Левски-зона В“, има съставен акт за частна общинска
собственост № 3069/05.11.2018г. на СО-район „Подуяне“, вписан в Служба по вписванията-гр.
София с вх.рег.№ 73944/07.11.2018г., акт № 110, том CLXX, им.партида № 585560.
Последващо в районната администрация постъпи Доклад с рег.№ РПД22-УЗ2179/16.06.2022г. от г-жа Таня Кечева – директор на Детска градина № 91 „Слънчев кът“, с
отправено искане за предоставянето на общинския имот на детската градина, за разкриването на
една яслена група към същата, поради нарастналата нужда на живущите в района млади
семейства.
По повод на изложеното и с оглед задоволяване на нарастващите потребности от
разкриване на нови места в детските заведения в район „Подуяне“, предлагам да бъде променен
характера на собственост - от частна общинска в публична общинска собственост, на общинския
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, представляващ преустроен
магазин № 3 във филиал на Детска градина № 91 „Слънчев кът“, разположен на ет. 1, вх. А на
жил.блок № 5, ж.к. „Левски-зона В“, и същият да бъде предоставен безвъзмездно и безсрочно за
управление на Детска градина № 91 „Слънчев кът“ за разкриване на една яслена група към
детската градина.
Правната възможност за промяна характера на собственост е предвидена в чл. 6, ал. 2 и ал. 3
от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за общинската собственост на
Столичен общински съвет, а редът за предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо
лице на бюджетна издръжка – в чл. 12, ал. 1 от закона и съответно в чл. 12, ал. 1 от наредбата.
Предвид изложеното, на основание чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование,
чл. 2, ал. 3 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичен общински съвет
следният проект за решение, който прилагам.
Приложение: 1. Проект на решение;
2. Доклад с вх.№ РПД22-УЗ21-79/16.06.2022г. от директора на ДГ № 91 „Слънчев кът“;
3. Копие от АчОС № 3069/05.11.2018г. на Район „Подуяне“;
4. Копие от схема на самостоятелен обект в сграда № 15-388348-14.06.2018 г., издадена от СГКК-гр.
София;
5. Копие от Разрешение за строеж № 3/04.02.2022г. на гл.архитект на СО-район „Подуяне“.
11.7.2022 г.
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Eva Mitova

Signed by: Eva Mihaylova Mitova
С уважение,
ЕВА МИТОВА:
КМЕТ НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

11.7.2022 г.

Докладът с проект на решение се подписва с електронни подписи и се издава в 4 /четири/ екземпляра - 1 /един/ за класиране в УА без
приложенията; 2 /два/ за адресата, заедно с приложените документи в един екземпляр; 1 /един/ за досието на АЧОС 3069. Изпраща се в
машинночетим формат с придружително писмо и по СЕОС, заедно с преписката с приложения, прикачени като архивиран файл.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. “Московска” № 33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www. sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичен Общински Съвет
от ________ 20__ година

ЗА: ПРОМЯНА В ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТ – ОТ ЧАСТНА
ОБЩИНСКА В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА САМОСТОЯТЕЛЕН
ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.619.14.1.24, НАХОДЯЩ СЕ В Ж.К.
„ЛЕВСКИ – ЗОНА В“, ЖИЛ.БЛОК № 5, ВХ. А, ЕТ. 1 И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ
БЕЗВЪЗМЕЗДНО И БЕЗСРОЧНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 91
„СЛЪНЧЕВ КЪТ“
На основание чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 2,
ал. 3 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Обявява от частна общинска собственост в публична общинска собственост
следният общински недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.619.14.1.24 със застроена площ от 127,97 (сто двадесет и седем
цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м., представляващ магазин № 3, преустроен във
филиал на Детска градина № 91 „Слънчев кът“ за яслена група, съгласно Разрешение за
строеж № 3/04.02.2022г. на Гл.архитект на СО-район „Подуяне“, разположен на ет. 1 във
вход „А“ на жилищен блок № 5, ж.к. „Левски – зона В“, гр. София, със съставен акт за
частна общинска собственост № 3069/05.11.2022г. на СО-район „Подуяне”, вписан в Служба
по вписванията-гр. София с вх.рег.№ 73944/07.11.2018г., акт № 110, том CLXX, им.партида
№ 585560.
2. Възлага на Кмета на СО-район „Подуяне“ да състави нов акт за публична общинска
собственост, на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с т.
1 от решението.
3. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед на основание чл. 12, ал. 1
от Закона за общинската собственост за безвъзмездно и безсрочно предоставяне за
управление на самостоятелния обект по т. 1 на Детска градина № 91 „Слънчев кът“, за
разкриване на една яслена група към детската градина.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. “Московска” № 33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www. sofiacouncil.bg

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния Общински Съвет,
проведено на __________20___г., Протокол № ____, точка ___ от дневния ред, по Доклад №
_________/_____2022г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния Общински Съвет.
Председател на Столичен
общински съвет:___________________
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

Гл. юрисконсулт на СО – район „Подуяне:
11.7.2022 г.

X

С. Стоянова

