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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 „Възраждане”, относно определяне предназначението на
общинско жилище, находящо се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 107, етаж 2,
апартамент № 4, за фонд „Резервен“ на Столична община, по преписка рег. № СОА22-ВК08293/07.01.2022 г.
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-РД09-1395/15.11.2016 г. на кмета на Столична община,
изразявам следното становище по законосъобразността на предложения доклад и проект за решение по
преписка рег. № СОА22-ВК08-293/07.01.2022 г.
Доклад рег. № СОА22-ВК08-293/07.01.2022 г. от кмета на район „Възраждане” е за определяне
предназначението на общинско жилище, актувано с акт за частна общинска собственост № 1686 от
21.10.2021 г. на район „Възраждане“, вписан под № 71058, том ССХХХIХ, вх. рег. № 91185 от 02.12.2021
г. в Служба по вписванията – гр. София, находящо се в гр. София, район „Възраждане“, ул.
„Царибродска“ № 107, етаж 2, апартамент № 4, състоящо се от спалня, дневна-столова-кухненски бокс,
баня с тоалетна, покривна тераса и антре, със застроена площ 70.43 кв.м., заедно с 3.908% идеални части
от общите части на сграда с идентификатор 68134.306.424.3 и от правото на строеж върху поземлен имот
с идентификатор 68134.306.424, целият с площ 492 кв.м., представляващ по ПУП – УПИ IX – 3,4, кв.
226, местност „Западно направление“, съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-58/28.01.2015 г.
на Гл. архитект на гр. София.
В администрацията на район „Възраждане“ е постъпило искане, вх. рег. № РВР21-ГР941112/13.08.2021 г. от г-н Светослав Чернев и Максимилиана Станчева за решаване на жилищен проблем.
Електронен документ подписан с КЕП. Съдържа интегрирани файлови приложения във формат docx и pdf.
Насочва се на адресата чрез АИССО/СЕОС.

Г-н Чернев и г-жа Станчева са с доказана генетична аномалия и изоставане в растежа (хора с
нисък ръст), за което са представили пожизнени Експертни решения. Същите живеят на семейни начала
и имат дете Борис

Чернев (Акт за раждане

2021 г.).

Направеното искане е разгледано на заседание на комисия, назначена от кмета на район
„Възраждане“ – СО, на основание чл. 10 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане
с общински жилища на територията на Столична община (НРУУРОЖТСО). С Протокол № 16 от
13.08.2021 г., комисията е взела решение, че г-н Чернев и г-жа Станчева отговарят на условията за
настаняване в резервно жилище на територията на Столична община, съгласно чл. 28 от НРУУРОЖТСО.
Към настоящия момента район „Възраждане“ не разполага с жилище от фонд „Резервен“,
подходящо за нуждите на Светослав Чернев, Максимилиана Станчева и новороденото им дете Борис
Чернев.
С оглед решаване на социално-битовия проблем се прави предложение, на общинско жилище с
административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 107, етаж 2, апартамент
№ 4, да бъде опредлено предназначение - резервно жилище, след което да бъде предоставено на район
„Възраждане“ – СО, за настаняване на г-н Чернев и г-жа Станчева.
В чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински имоти на територията на Столична община
(НРУУРОЖТСО) е предвидена възможността Столичният общински съвет да определя и променя
предназначението на общинските жилища, съобразно потребностите на Столична община.
Към правните основания в проекта за решение, а именно: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, следва да се добави т.19 на ал. 1, чл. 21 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община
С направените допълнения към правните основания, предложеният към доклада проект за
решение е законосъобразен. Целесъобразността на решението, съобразно изложените в доклада мотиви,
е от компетентността на Столичен общински съвет.
Приложение:

писмо р-н
АЧОС 1686-РАЙОН Доклад резервно
Възраждане.pdf ВЪЗРАЖ ДАНЕ.pdf
жилище.docx

Проект решение
СОС.docx

С уважение:
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Съгласували чрез АИССО:
Мария Праматарова – директор на ДОС
Искра Карамфилова – нач. отдел УОИЖФ
Изготвил чрез АИССО:
Нина Павлова – ст. експерт в отдел УОИЖФ
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр. СОФИЯ 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” №62, тел.9814364, ф.9870794

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От Савина Савова- кмет на район „Възраждане“ - СО
Относно: Определяне на предназначението на общински апартамент № 4 на втори
жилищен етаж на ул. „Царибродска“ №107 за резервен фонд
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Съгласно Акт за частна общинска собственост № 1686 от 21.10.2021 г., вписан
под № 71058, том CCXXXIX, вх. Рег. № 91185 от 02.12.2021 г. в Служба по вписванията
– гр. София, Столична община е собственик на следния недвижим имот:
- Апартамент № 4, находящ се на втори жилищен етаж в сграда с административен
адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 107, състоящ се от: спалня,
дневна – столова-кухненски бокс, баня с тоалетна, покривна тераса и антре, съставляващ
самостоятелен обект с идентификатор 68134.306.424.3.4 по кадастрална карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, със застроена площ 70.43 кв.м., заедно с приспадащите се 3.908 %
идеални части, равняващи се на 22.12 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
68134.306.424.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор
68134.306.424, целият с площ 492 кв.м., представляващ по ПУП - УПИ IX - 3, 4, кв. 226,
местност „Западно направление“ съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-58 от
28.01.2015 г. на Гл. архитект на гр. София.
В администрацията на район „Възраждане“ - СО е постъпило искане, Вх. рег. №
РВЕ21-ГР94-1112 от 13.08.2021 г. от г-н Светослав
Чернев и г-жа Максимилиана
Станчева за разрешаване на жилищен проблем. Г-н Чернев и г-жа Станчева са с
доказана генетична аномалия и изоставане в растежа, за което са предоставили пожизнени
Експертни решения. Същите живеят на семейни начала и към настоящия момент имат
новородено дете Борис
Чернев /Акт за раждане
2021 г./.
Жилищният проблем на г-н Светослав Чернев и г-жа Максимилиана Станчева е разгледан
на заседание на Жилищна комисия на район „Възраждане“ - СО, назначена от Кмета на
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района на основание чл.10 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане
с общински жилища на територията на Столична община. Видно от Протокол № 16 от
13.08.2021 г., Комисията е взела решение, че г-н Чернев и г-жа Станчева отговорят на
условията за настаняване в резервно жилище на територията на Столична община, съгласно
чл. 28 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища
на територията на Столична община. Към настоящия момент район „Възраждане“ - СО не
разполага на своята територия с жилище от фонд „Резервен“. С оглед разрешаването на
социално-битовия проблем, моля да бъде определено предназначението на общинско
жилище с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ №
107, ет.2, ап.4, като резервно, след което да бъде предоставено на район „Възраждане“ –
СО, за настаняване на г-н Чернев и г-жа Станчева.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична
община, предлагам на Столичен общински съвет проект за решение, което прилагам.

Приложение:
1. Проект на решение - 2 бр.;
2. АЧОС № 1686/ 21.10.2021 г. на Район „Възраждане“ – СО;

7.1.2022 г.

С уважение,

X

Савина Савова

………………………
САВИНА САВОВА
КМЕТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”- СО

Съгласувал:

X
Михаела Ралчева
ст.юрисконсулт при район "Възраждане"- ...
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1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е

№_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
За определяне предназначението на общински апартамент № 4, находящ се на
втори жилищен етаж, в сграда с административен адрес: гр. София, район
„Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 107 за резервен фонд.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Наредбата за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя предназначението на Апартамент № 4, находящ се на втори жилищен
етаж в сграда на ул. „Царибродска“ №107, за който е съставен АОС № 1686 от
21.10.2021 г., вписан под № 71058, том CCXXXIX, вх. Рег. № 91185 от 02. 12. 2021 г. в
Служба по вписванията – гр. София, за резервен фонд.
- Апартамент № 4, находящ се на втори жилищен етаж в сграда с
административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 107,
състоящ се от: спалня, дневна – столова-кухненски бокс, баня с тоалетна, покривна
тераса и антре, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.306.424.3.4
по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1832/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 70.43 кв.м.,
заедно с приспадащите се 3.908 % идеални части, равняващи се на 22.12 кв.м. от
общите части на сграда с идентификатор 68134.306.424.3 и от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 68134.306.424, целият с площ 492 кв.м.,
представляващ по ПУП - УПИ IX - 3, 4, кв. 226, местност „Западно направление“
съгласно план, одобрен със Заповед № РД-09-50-58 от 28.01.2015 г. на Гл. архитект на
гр. София.
Настоящето решение е прието на __ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на _______ 2022 г., Протокол № ____ от _______ 2022 г., точка___ от
дневния ред, по доклад №
/2022 г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ:
………………………
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Съгласувал:

X
Михаела Ралчева
ст.юрисконсулт при район "Възраждане" -...

