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ИЗХ.№

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На рег.№ СОА22-ВК08-10692/2022 година на СО

СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ.ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
относно: Доклад на Кмета на район „Нови Искър” рег. СОА22-ВК08-10692/2022 година
(РНИ22-ГР94-435/1/2022 година), за изкупуване от страна на Столична община на
недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, с площ от 1210 кв.м,
собственост на физически лица, попадащ по действащия подробен устройствен план на гр.
Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци) в УПИ I – 36 за инженерна
инфраструктура (КПС, трафопост и озеленяване), кв. 264а, за изграждане на
канализационна помпена станция 8, във връзка с доизграждане на канализационната мрежа
на град Нови Искър, район „Нови Искър“.
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 от Кмета на район „Нови Искър”:
С Доклад № РНИ22-ГР94-435/1/2022 година Кметът на район „Нови Искър“ е внесъл
проект за решение, относно изкупуване на недвижим имот, представляващ поземлен имот
с идентификатор 00357.5058.881, с площ от 1210 кв. м по кадастрална карта и кадастрални
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

регистри на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед №РД-18-3/11.01.2012година на
Изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение Заповед
№РД-1812056/08.12.01.2020 година на Началник на СГКК – София, попадащ в УПИ I – 36 за
инженерна инфраструктура (КПС, трафопост и озеленяване), кв. 264а по действащ
регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци), одобрен със
Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на Главния архитект на София, ИПЗР на м. „гр. Нови
Искър“, Ал. Войков (Кумарица и Славовци), одобрен с Решение №207 по Протокол №75
/18.04.2019година.
В доклада е изложена подробна обосновка относно причината, поради която Кметът
на района е направил своето предложение – за изграждане на канализационна помпена
станция 8, която ще бъде разположена в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура
/КПС, трафопост и озеленяване/, кв. 264а по действащ регулационен план на гр. Нови
Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци), във връзка с реализиране на проект на
Столична община „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ – дейност
Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната
мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО“ и сключен Договор № СОА22-ДГ5566/09.02.2022година за изпълнение на обекта между Столична община и ДЗЗД „Нови Искър
2021“, финансиран с европейска програма.
В границите на урегулирания поземлен имот, целият с площ 3 660 кв. м попадат
следните имоти :

поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, с площ от 1210 кв. м, частна
собственост;

поземлен имот с идентификатор 00357.5058.36, с площ от 2450 кв. м, общинска
собственост;
Действащият план за регулация по отношение на УПИ I – 36 за инженерна
инфраструктура /КПС, трафопост и озеленяване/, кв. 264а е одобрен с Решение №207 по
Протокол №75 /18.04.2019година на Столичен общински съвет.
Собствениците на имота - Цветанка Геланова, Софрония Стоянова, Трайчо
Стоилов, Анастасия Стоилова и Славка Петрова легитимират своето право на собственост
с Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от III Нотариус при
Софийски народен съд и Удостоверение за наследници на Трайко Величков изх.№ РНИ22УГ51-490/15.04.2022 година, издадено от СО-Район „Нови Искър“.
В проекта за решение подробно са описани, притежаваните от лицата квоти на
съсобственост и сумите, които следва да бъдат получени при изкупуването им.
Собствениците са входирали в районната администрация заявление рег.№.
№РНИ22-ГР94-435/21.04.2022година, с които са изразили съгласие за изкупуването на
имота, от Столична община, както и декларации-съгласие с изготвената от сертифициран
оценител, сключил рамков договор със Столична община, пазарна оценка.
Поради факта, че имотът не е включен в Програмата за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022година, в т.1 на проекта
за решение е направено предложение - приета с Решение №206 по Протокол №51 от
31.03.2022 година на Столичен общински съвет годишна програма, да бъде допълнена като
в раздел Х бъде включен поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, с площ от 1210
кв. м.
Съгласно Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 697 по
Протокол № 51/19.11.2009г. на СОС и Решение № 960/16.12.2009г. на Министерски съвет,
поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 попада в две зони: „Оз1“ – зона за
обществено обслужващи дейности и озеленяване в градски район и „Тти“ – зона за терени
за транспортна инфраструктура.
Изготвена е пазарна оценка от инж. Васил Добрев - сертифициран оценител, на
поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, с площ от 1210 кв.м., в размер на 23 666.00
(двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева (19.558 лв/кв.м) (10 евро/кв.м),
без вкл. ДДС.
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

Срокът на валидност на пазарната оценка е - до 12.11.2022 година.
Правните основания в проекта за решение, а именно: чл. 34, ал. 1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл. 3, чл.5, чл. 6, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за общинската
собственост, във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.
1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са съотносими с
фактическата обстановка и съответстват на действащата нормативна уредба.
Следва като правни основания да отпаднат чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската
собственост и чл. 55, ал. 1, т. 5 от Наредбата за общинската собственост, тъй като не са
приложими за конкретната процедура.
С оглед по-голяма прецизност, предлагаме нова редакция на т.II на проекта за
решение:
„Дава съгласие Столична община да придобие правото на собственост, чрез покупка,
на поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 (нула нула три пет седем точка пет
нула пет осем точка осем осем едно), с площ от 1210 (хиляда двеста и десет) кв.м,
попадащ в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура (КПС, трафопост и озеленяване),
кв. 264а по действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица
и Славовци), одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект на
София и ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков (Кумарица и Славовци), одобрено
с Решение №207 по Протокол №75 /18.04.2019година на Столичен общински съвет, за
изграждане на канализационна помпена станция 8, във връзка с доизграждане на
канализационната мрежа на град Нови Искър, район „Нови Искър“, по пазарна цена,
определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична
община, в размер на 23 666.00 (двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и шест)
лева, без вкл. ДДС за целия имот (19.558 лв/кв.м) или (10 евро/кв.м), разпределени по
квоти между собствениците на имота, както следва:
1. Цветанка Геланова, собственик на 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен
имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър - 7 888,67 лева /
седем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/ без вкл.
ДДС;
2. Софрония Стоянова, собственик на 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен
имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър - 7 888,67 лева /
седем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/ без вкл.
ДДС;
3. Трайчо Стоилов, собственик на 1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен
имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър- 3 944,33 лева / три
хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и тридесет и три стотинки/ без вкл.
ДДС;
4. Анастасия Стоилова, собственик на 1/12 /една дванадесета/ идеална част от
поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 КККР на гр. Нови Искър - 1972,
16/хиляда деветстотин седемдесет и два лева и шестнадесет стотинки/ лева, без вкл.
ДДС ;
5. Славка Петрова, собственик на 1/12 / една дванадесета / идеална част от
поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър - 1972, 16
/хиляда деветстотин седемдесет и два лева и шестнадесет стотинки/лева, без вкл.
ДДС.“
Предлагаме също така, в „относно“, на ред 12-ти и 13-ти, да се заличи текста
„…и прекратяване на съсобственост в урегулирания поземлен имот…“.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка рег. № 7215005345/2015 година,
издадено от дирекция Общински приходи, отдел ОП Нови Искър, данъчната оценка на
поземлен имот с идентификатор 00357.5058.36, с площ 3 661 кв. м е в размер на 590,30
(петстотин и деветдесет лева и тридесет стотинки) лева, а на придобивания имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, с площ от 1210 кв.м,
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

съставляващ част от ПИ с идентификатор 00357.5058.36, е в размер на 195,10 (сто
деветдесет и пет лева и десет стотинки) лева.
Съгласно Удостоверение изх.№ РД-18-447/16.05.2014 година, издадено от ОСЗ –Нови
Искър, за поземления имот няма предявени реституционни претенции по реда на ЗСПЗЗ.
Предвид изложеното, считаме че предложеният доклад и проект за решение е
законосъобразен.
Целесъобразността следва да се преценява с оглед изложените от вносителя мотиви.

15.7.2022 г.
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Дончо Барбалов

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

15.7.2022 г.
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Zdravko Simeonov Zdravkov

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

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

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 /ХХХI-МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg
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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: Допълване на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Столична община за 2022г.”, раздел Х, приета с Решение №206
по Протокол №51 от 31.03.2022г. на Столичен общински съвет за придобиване чрез
изкупуване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, по
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нови Искър, одобрена със Заповед №РД18-3/11.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение Заповед
№РД-18-12056/08.12.01.2020г. на Началник на СГКК – София, попадащ в УПИ I – 36 за
инженерна инфраструктура /КПС, трафопост и озеленяване/, кв. 264а по действащ
регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков /Кумарица и Славовци/, одобрен със
Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект на София, ИПЗР на м. „гр. Нови
Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“, одобрен с Решение №207 по Протокол №75
/18.04.2019г., т. 19 на СОС, с площ от 1210 кв.м., собственост на физически лица и
прекратяване на съсобственост за урегулирания поземлен имот.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка със сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, рег. № BG16М1ОP002-I.020-0001-С01 по Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.020 „Изграждане на
ВиК инфраструктура в Столична община“ – дейност Инженеринг – проектиране и
строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър,
район „Нови Искър“ – СО“ и сключен договор № СОА22-ДГ55-66/09.02.2022г. за
изпълнение на обекта между Столична община и ДЗЗД „Нови Искър 2021“ е необходимо
Столична община да придобие чрез изкупуване поземлен имот с идентификатор
00357.5058.881, с площ от 1210 кв.м., собственост на физически лица и прекратяване на
съсобственост в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура /КПС, трафопост и
озеленяване/, кв. 264а по действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков
/Кумарица и Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Докладът съдържа интегрирани файлове във формат pdf.
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на София, ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“, одобрен с
Решение №207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на СОС.
Изкупуването на частния имот се налага, поради необходимост от изграждане на
канализационна помпена станция 8, във връзка с реконструкция, доизграждане и
рехабилитация на канализационната мрежа на град Нови Искър.
Във връзка с процедурата за имота е изготвена пазарна оценка от сертифициран експерт
оценител - инж. Васил
Добрев, притежаващ сертификат за оценителска
правоспособност с рег. №100101316 от 14.09.2009г., сключил рамков договор със
Столична община. Крайната пазарна стойност на частен имот с идентификатор
00357.5058.881 с площ от 1210кв. м., попадащ в зони „Оз1“ – зона за обществено
обслужващи дейности и озеленяване в градски район и „Тти“ – зона за терени за
транспортна инфраструктора по действащия ОУП на Столична община, приет с Решение
№697 по Протокол №51/19.11.2009г. на СОС и Решение №960/16.12.2009г. на
Министерски съвет е 23 666.00 лева за целия имот или 19.558 лв/кв.м /10 евро/кв.м./ без
вкл. ДДС.
Към момента в Столична община район „Нови Искър“ е входирано заявление с вх.
№РНИ22-ГР94-435/21.04.2022г. от 5 собственици на поземлен имот с идентификатор
00357.5058.881, по кадастрална карта и кадастрални регистри / КККР/ на гр. Нови Искър,
одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение Заповед №РД-18-12056/08.12.01.2020г. на Началник на СГКК –
София, действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков /Кумарица и
Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект на София,
ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“, одобрен с Решение
№207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на СОС, с площ от 1210 кв.м., собственост на
физически лица, с което същите изразяват своето съгласие и чрез декларации-съгласие,
неразделна част от заявлението, да бъдат изкупени полагащите им се площи по
нотариалния акт от горецитирания поземлен имот, както следва:
I. По Заявление с вх. №РНИ22-ГР94-435/21.04.2022г. са заявили и изразили съгласие:
1. Цветанка
Геланова, собственик на 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен
имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър, представляващо 403,33
кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от
III Нотариус при Софийски народен съд
- 7 886,67 лева / седем хиляди и осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и седем
стотинки/ без вкл. ДДС за 403,33 кв.м. от общите 1210 кв.м.
2. Софрония
Стоянова, собственик на 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен
имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър, представляващо 403,33
кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от
III Нотариус при Софийски народен съд
- 7 886,67 лева / седем хиляди и осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и седем
стотинки/ без вкл. ДДС за 403,33 кв.м. от общите 1210 кв.м.
3. Трайчо
Стоилов, собственик на 1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен имот
с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър, представляващо 201,68 кв.м.
от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от III
Нотариус при Софийски народен съд
- 3 943,33 лева / три хиляди и деветстотин четиридесет и три лева и тридедесет и три
стотинки/ без вкл. ДДС за 201,68 кв.м. от общите 1210 кв.м.

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Докладът съдържа интегрирани файлове във формат pdf.

2

4. Анастасия
Стоилова, собственик на 1/8 /една осма/ идеална част от поземлен
имот с идентификатор 00357.5058.881 КККР на гр. Нови Искър, представляващо 151,25
кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от
III Нотариус при Софийски народен съд
- 2 957,50 лева / две хиляди и деветстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/
без вкл. ДДС за 151,25 кв.м. от общите 1210 кв.м.
5. Славка
Петова, собственик на 1/24 /една двадесет и червърта/ идеална част от
поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър,
представляващо 50,42 кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело №
1489/15.07.1961, издаден от III Нотариус при Софийски народен съд
- 985,83 лева / деветстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки/ без вкл.
ДДС за 50,42 кв.м. от общите 1210 кв.м.
Във връзка с гореизложеното моля да вземете решение за допълване на „Програма за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за
2022г.”, раздел Х, приета с Решение №206 по Протокол №51 от 31.03.2022г. на Столичен
общински съвет за прекратяване на съсобственост и придобиване чрез изкупуване от
Столична община, на поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр.
Нови Искър, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2012г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение Заповед №РД-18-12056/08.12.01.2020г. на Началник на СГКК
– София, действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков /Кумарица и
Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект на София,
ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“, одобрен с Решение
№207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на СОС, с площ от 1210 кв.м., собственост на
физически лица.
II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
1. Правна възможност за реализиране на сделките между страните е предвидена по реда на
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34,
ал. 1 и ал.2 и чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 3, чл.5 и чл. 6, ал.
1, чл. 55, ал. 1, т. 5 и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен
общински съвет във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Приложение:
1. Проект-решение – 2 бр. 3 л.;
2. Заявление с рег. №РНИ22-ГР94-435/21.04.2022г. – 2 бр.л.;
3. Декларация - съгласие от Цветанка
Геланова – 1 бр.л
4. Декларация - съгласие от Софрония
Стоянова – 1 бр.л.
5. Декларация - съгласие от Трайчо
Стоилов – 1 бр.л.
6. Декларация - съгласие от Анастасия
Стоилова – 1 бр.л.
7. Декларация - съгласие от Славка
Петова – 1 бр.л.
8. Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от III Нотариус при
Софийски народен съд– 1 бр.л.
9. Удостоверение за наследници на Трайко
Величков;
10. Удостоверение с рег. № към РНИ22 - ВК66-304/15.04.2022 г. за градоустройствен
статут от гл. архитект на район „Нови Искър“ – 2 бр.л.;
11. Комбинирана скица от 29.03.2021г. за пълна или частична идентичност – 1 бр.л.;
12. Копие на Скица от АГКК № 15-270749 - 15.03.2021г. на СГКК-гр. София – 2 бр.л.;
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13. Акт за частна общинска собственост №3863/16.06.2014г. за поземлен имот с
идентификатор 00357.5058.36– 2 бр.л.;
14. Копие на Скица от АГКК № 15-192506 – 23.02.2021г. на СГКК-гр. София – 2 бр.л.;
15. Пазарна оценка от лицензиран оценител – 6 бр.л.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година

Относно: Допълване на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2022г.“, раздел Х, приета с Решение №206 по Протокол
№51 от 31.03.2022г. на Столичен общински съвет за придобиване чрез изкупуване от Столична община, на поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, по кадастрална карта и
кадастрални регистри на гр. Нови Искър, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2012г. на
изпълнителния директор на АГКК, последно изменение Заповед №РД-1812056/08.12.01.2020г. на Началник на СГКК – София, попадащ в УПИ I – 36 за инженерна
инфраструктура /КПС, трафопост и озеленяване/, кв. 264а по действащ регулационен план на
гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков /Кумарица и Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09234/12.06.1984г. на гл. архитект на София, ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков
/Кумарица и Славовци/“, одобрен с Решение №207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на
СОС, с площ от 1210 кв.м., собственост на физически лица и прекратяване на съсобственост
в урегулирания поземлен имот.
На основание: на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 и ал.2 и чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 3, чл.5 и чл. 6, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 5 и чл. 79, ал . 1 от Наредбата за общинската
собственост на Столичен общински съвет във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство
на територията.
С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Дава съгласие да се допълни на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022г., раздел Х, приета с Решение
№206 по Протокол №51 от 31.03.2022г. на Столичен общински съвет, като в нея се включи
за изкупуване поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нови Искър, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2012г. на изпъл1

нителния директор на АГКК, последно изменение Заповед №РД-18-12056/08.12.01.2020г. на
Началник на СГКК – София, попадащ в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура /КПС,
трафопост и озеленяване/, кв. 264а по действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв.
Ал. Войков /Кумарица и Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл.
архитект на София, ИПЗР на м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“,
одобрен с Решение №207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на СОС, с площ от 1210 кв.м.,
собственост на физически лица.
II. Дава съгласие за прекратяване на съсобтвеност в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура /КПС, трафопост и озеленяване/, кв. 264а по действащ регулационен план на гр. Нови Искър и придобиване правото на собственост, чрез изкупуване върху поземлен имот с
идентификатор 00357.5058.881, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нови
Искър, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение Заповед №РД-18-12056/08.12.01.2020г. на Началник на СГКК – София,
попадащ в УПИ I – 36 за инженерна инфраструктура /КПС, трафопост и озеленяване/, кв.
264а по действащ регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков /Кумарица и Славовци/, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984г. на гл. архитект на София, ИПЗР на
м. „гр. Нови Искър“, Ал. Войков /Кумарица и Славовци/“, одобрен с Решение №207 по Протокол №75 /18.04.2019г., т. 19 на СОС, с площ от 1210 кв.м., собственост на физически лица.
Изкупуването да се извърши по пазарни цени, определени с пазарна оценка от сертифициран
експерт оценител - инж. Васил Добрев Добрев, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. №100101316 от 14.09.2009г., сключил рамков договор със Столична община. Крайната пазарна стойност на частен имот с идентификатор 00357.5058.881 с площ от
1210кв. м. е 23 666,00 лева за целия имот или 19.558 лв/кв.м /10 евро /кв.м./ без вкл. ДДС,
разпределени по квоти между собствениците, както следва:
1. Цветанка
Геланова, собственик на 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър, представляващо
403,33 кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от III Нотариус при Софийски народен съд
- 7 886,67 лева / седем хиляди и осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без вкл. ДДС за 403,33 кв.м. от общите 1210 кв.м.
2. Софрония
Стоянова, собственик на 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър, представляващо
403,33 кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от III Нотариус при Софийски народен съд
- 7 886,67 лева / седем хиляди и осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без вкл. ДДС за 403,33 кв.м. от общите 1210 кв.м.
3. Трайчо
Стоилов, собственик на 1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен
имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър, представляващо 201,68
кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от
III Нотариус при Софийски народен съд
- 3 943,33 лева / три хиляди и деветстотин четиридесет и три лева и тридедесет и три
стотинки/ без вкл. ДДС за 201,68 кв.м. от общите 1210 кв.м.
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4. Анастасия
Стоилова, собственик на 1/8 /една осма/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 КККР на гр. Нови Искър, представляващо 151,25
кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от
III Нотариус при Софийски народен съд
- 2 957,50 лева / две хиляди и деветстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без вкл. ДДС за 151,25 кв.м. от общите 1210 кв.м.
5. Славка
Петова, собственик на 1/24 /една двадесет и червърта/ идеална част от
поземлен имот с идентификатор 00357.5058.881 по КККР на гр. Нови Искър, представляващо
50,42 кв.м. от същия, съгласно Нотариален акт № 78, том IX, дело № 1489/15.07.1961, издаден от III Нотариус при Софийски народен съд
- 985,83 лева / деветстотин осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки/ без
вкл. ДДС за 50,42 кв.м. от общите 1210 кв.м.
III. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповеди и сключи договори за изкупуване на имотитa по т. II от настоящото решение.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено
на __________ 20__ г., Протокол № ______ , точка __ от дневния ред по доклад №
................/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
[ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ]
Възстановим подпис
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