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СТАНОВИЩЕ
ОТ
ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.- КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Доклад от инж. Тодор Петков – Кмет на Район „Витоша“ с рег. № РВТ20-ГР942562-25/ 20 04.08.2022 г. с предложение за провеждане на процедура за прекратяване
на съсобственост между Столична община и Снежинка Михайлова чрез извършване
на доброволна делба, като всеки съделител получи в дял реална част на основание чл.
36, ал. 1, т .1 от ЗОС

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, изразяваме становище относно законосъобразността на внесения доклад и
проект за решение от инж. Тодор Петков – Кмет на Район „Витоша“.
Докладът и проекта за решение са относно процедура за прекратяване на съсобственост
между Столична община и Снежинка Михайлова чрез извършване на доброволна делба и
получаване в дял на реална част от всеки един от съделителите.
Електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Документът не носи хартиен носител.
Писмото се изпраща на адресата чрез АИИСО/СЕОС.

Имотът, стар І-95, кв. 19, в.з. Килиите“, е бил държавна собственост, като върху него е
отстъпено право на строеж на две физически лица. Наследник на едно от лицата, носител на
правото на строеж е закупил от Столична община 1/2 идеална част от имота, който в
последствие е разделен на два урегулирани поземлени имота-УПИ І-613 и УПИ ІІ-433, и двата
в кв. 19, в.з. „Килиите“.
Столична община се легитимира като собственик на 50.79% идеални части от поземлен
имот с идентификатор 6834.1891.613 с площ 576 кв.м., попадащ в УПИ І-613 и 49.21% идеални
части от поземлен имот с идентификатор 68134.1991.433 с площ 572 кв.м., попадащ в УПИ ІІ433, (без построените върху тях жилищни сгради-близнак), за които имоти са съставени
съответно с АЧОС № 3775/ 08.09.2021 г. и АЧОС № 3776/ 08.09.20021 г., вписани в Служба по
вписванията.
Снежинка Михайлова е придобила собствеността върху жилищна сграда и идеални части
от двата урегулирани поземлени имоти с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 96, том V-, рег. № 5458, нот. дело № 1170/ 10.10.2003 г. на Нотариус Йонко Литовски.
Госпожа Михайлова е заявила, че желае да прекрати съсобствеността си със Столична община
върху поземлените имоти чрез доброволна делба, като тя получи в дял УПИ І-613 върху който
притежава сграда с отстъпено право на строеж.
По преписката се съдържа писмено уведомление от собственика на другата част от
жилищната сграда, че не възразява да бъде извършена доброволната делба.
По ОУП урегулираните поземлени имоти, предмет на делбата попадат в устройствена
зона Жм2 (жилищна зона с малкоетажно застрояване), със следните устройствени параметри:
плътност на застрояване -25%, Кинт-0.8 и минимална озеленена площ-60%.
Приложени са пазарни оценки на притежаваните от Столична община идеални части от
два поземлени имота, на притежаваните идеални части на от физическото лице и на двата дяла,
както следва:
-за 49.21% идеални части, собственост на СО от ПИ 68134.1891.433 с площ 572 кв.м. в
размер на 21 270 (двадесет и една хиляди двеста и седемдесет) лв. или 10 965 (десет хиляди
деветстотин шестдесет и пет) евро, 76 лв. или 39 евро на квадратен метър без включен ДДС,
изготвена от „Софинвест“ ЕАД, сключил рамков договор със Столична община, със срок на
валидност 18.05.2022 г.
-за 50.79% идеални части, собственост на СО от ПИ 68134.1891.613 с площ 576 кв.м. в
размер на 21 445 (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и пет) лв. или 10 965 (десет
хиляди деветстотин шестдесет и пет) евро, 76 лв. или 39 евро на квадратен метър без включен
ДДС, изготвена от „Софинвест“ ЕАД, сключил рамков договор със Столична община, със срок
на валидност 18.05.2022 г.
-за 50.79% на Снежинка Михайлова от ПИ 68134.1891.433 с площ 572 кв.м. в размер на
21 750 (двадесет и една хиляди седемстотин и петдесет) лв. или 11 121 (единадесет хиляди сто
двадесет и едно) евро, 74.82 лв. или 38.28 евро на квадратен метър без включен ДДС, изготвена
от инж. Николай Николов, сключил рамков договор със Столична община, със срок на
валидност 08.2022 г.
-за 49.21% на Снежинка Михайлова от ПИ 68134.1891.613 с площ 576 кв.м. в размер на
21 7220 (двадесет и една хиляди двеста и двадесет) лв. или 10 850 (десет хиляди осемстотин и
петдесет) евро, 74.82 лв. или 38.28 евро на квадратен метър без включен ДДС, изготвена от инж.
Николай Николов, сключил рамков договор със Столична община, със срок на валидност
08.2022 г.
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Пазарната оценка на дял І, представляващ ПИ 68134.1891.613 с площ 576 кв.м., който
след делбата ще стане изключителна собственост на Снежинка Михайлова е в размер на 43 326
(четиридесет и три хиляди триста двадесет и шест) лв. без ДДС или 74.82 лв. на квадратен метър.
Пазарната оценка на дял ІІ, представляващ ПИ 68134.1891.433 с площ 576 кв.м., който
след делбата ще остане изключителна собственост на Столична община е в размер на 43 026
(четиридесет и три хиляди и двадесет и шест) лв. или 74.82 лв. квадратен метър без ДДС.
В проекта за решение е посочено, че разликата в стойностите на двата дяла в размер на
300 лв. ще бъде заплатена на Столична община от Снежинка Михайлова.
В доклада на кмета на район „Витоша“ е посочено, че няма данни за наличие на
предявени, респективно удовлетворени реституционни претенции от трети лица.
Предложението на кмета на район „Витоша“, обективирано в проекта за решение, се
основава на следните правни основания: чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 55, ал. 1, т .1, ал. 2, т .1 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА.
Предвид изложеното, считаме че предложения доклад и проект за решение е
законосъобразен.
Целесъобразността следва да се преценява с оглед изложените от вносителя мотиви.
18.5.2022 г.
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Дончо Барбалов

ЗАМ. КМЕТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Dontcho

Barbalov
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Zdravko

Zdravkov

Съгласувал чрез АИССО
Мария Праматарова
Директор на дирекция
Съгласувал чрез АИССО
Маргарита Проданова
Началник отдел
Изготвил писмото чрез АИССО
Силвия Чаворина
Гл. юрисконсулт
10.05.2022 г.
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ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КОПИЕ:
ДО Г-Н ВАЛЕНТИН
Гр. София
ул. „Църквище“ № 31

ВЕЛЕВ

ОТНОСНО: Процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и
Снежинка
Михайлова и Валентин
Велев чрез извършване на
доброволна делба и получаване в дял на реална част от имот, по преписка с рег . № РВТ20ГР94-2562/2020 год. на СО – Район „Витоша“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Приложено Ви изпращаме преписка с рег. № РВТ20-ГР94-2562/2020 год. , ведно с
доклад до Председателя на СОС и предложение за решение към него, последното
съгласувано с юрист от района.
Моля, на основание § 13 от ПЗР на Правилника за организацията на СОС във връзка с
чл.68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС, преписката да бъде
окомплектована със становище от Кмета на Столична община по законосъобразността.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Доклад от инж. Теодор Петков-Кмет на Район „Витоша“ – 2 екземпляра
2. Проект за решение на СОС-2 екземпляра
3. Преписка, заедно с експертна и данъчна оценка
Доклад.doc

Решение Делба СО
и ФЛ.doc

Преписка.PDF

родствени
връзки.pdf

преписка 1.pdf

С УВАЖЕНИЕ,

X
инж.Теодор Петков
Кмет на район "Витоша"

Писмото се издава в 4 /четири / екземпляра- 1/един/ за класиране в деловодството , 1 /един/ за изготвилия
документа, 1/един/ за адресант №1,ведно с приложението. За адресант № 2 се изпраща само по ЕОС. 1
/ един/ / за адресант № 3 – за сведение.Има хартиен носител, поради наличие на оригинални документи в
приложението.
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от инж. Теодор Петков – Кмет на район „Витоша“

ОТНОСНО: Процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и
Снежинка
Михайлова и Валентин
Велев, чрез извършване на
доброволна делба и получаване в дял на реална част от имот по преписка рег. № РВТ 20ГР94-2562/2020 год. на Столична община - район „Витоша“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В Столична община - район „Витоша“ е образувана преписка с рег. № РВТ 20-ГР942562/2020 год. по заявление от Снежинка
Михайлова и Валентин
Велев, за прекратяване на съсобственост със Столична община в два урегулирани
поземлени имота: УПИ І-613 и УПИ ІІ - 433 и двата от кв. 19, местността „Килиите“ по
плана на гр. София, чрез доброволна делба с даване или получаване на дял в реални части
от имот.
Столична община се легитимира като собственик на 50,79% идеални части,
равняващи се на 292,55 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.1891.613 (шест осем
едно три четири точка едно осем девет едно точка шест едно три), целият с площ от 576,00
кв. м, без построената в имота жилищна сграда, по действащ регулационен план одобрен с
Решение № 48 по Протокол № 32/10.12.2001 год. на СОС, поземлен имот идентичен с УПИ І-613 от кв. 19, местност „ в.з. Килиите“, съгласно Акт за частна общинска
собственост (АОС) № 3775/08.09.2021 год., вписан в Служба по вписванията вх. рег. №
75354, акт № 96, том СХСVІ, дело № 58586, им. партида № 754010/15.10.2021 год.
По отношение на поземлен имот с идентификатор 68134.1891.433 (шест осем едно
три четири точка едно осем девет едно точка четири три ) идентичен с УПИ II-433 от кв. 19,
местност „ в.з. Килиите“ – Столична община е собственик на 49,21% идеални части,
равняващи се на 281,48 кв. м от поземления имот, целият с площ от 572,00 кв. м, без
построената в имота жилищна сграда, по действащ регулационен план одобрен с Решение
№ 48 по Протокол № 32/10.12.2001 год. на СОС, видно от Акт за частна общинска
собственост № 3776/08.09.2021 год., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 75353, акт
№ 97, том СХСVІ, дело № 58589, им. партида № 753921/15.10.2021 год.

Заявителите на исканата процедура Снежинка
Михайлова и Валентин
Велев са собственици на 49,21 % идеални части от ПИ с идентификатор
68134.1891.613, целият с площ от 576,00 кв.м и на 50,79% идеални части от ПИ с
идентификатор 68134.1891.433, целият с площ от 572,00 кв.м, които имоти съставляват
урегулирани поземлени имоти УПИ І-613, с площ от 576,00 кв.м и УПИ ІІ-433, с площ от
572,00 кв. м, кв.19, м. „Килиите“, гр. София.
От приложените към административната преписката документи се установява, че с
договор за продажба на недвижим имот № РД-56-1499/11.07.2000 год. сключен между
Столична община и физическо лице, вписан в Служба по вписванията, е продадена ½ ид.
част от парцел І-95 / стар/, целият с площ от 1142 кв.м, кв.19, м. „в.з. Килиите“ по план за
регулация, одобрен със Заповед № 801/21.04.1967 год, за който наличен Акт за частна
общинска собственост № 500 от 03.11.1998 г.
Искането на Снежинка
Михайлова и Валентин
Велев е да
прекратят съсобствеността със Столична община, чрез извършване на доброволна делба при
даване или получаване в дял на реални части от имот, като станат собственици на УПИ І613, кв.19, м. „Килиите, в който имот заявителите притежават законно построена сграда с
отстъпено право на строеж, а Столична община да придобие в дял правото на собственост
върху УПИ ІІ-433, кв.19, м. „Килиите“.
С Договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя от 16.04.1968 год. на
Кирковски РНС/закр./ е отстъпено право на строеж върху ½ ид. част от държавно
урегулирано дворно място, съставляващо парцел І-95, кв.19, м. „Килиите“, цялото с площ от
1142 кв. м на д-р Христо
Запрянов.
С Договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя от 16.04.1968 год. на
Кирковски РНС/закр./ е отстъпено право на строеж върху ½ ид. част от държавно
урегулирано дворно място, съставляващо парцел І-95, кв.19, м. „Килиите“, цялото с площ от
1142 кв. м на д-р Марко
Димитров.
По отношение на имот – дворно място, съставляващо парцел І-95, кв.19, м. „в.з.
Килиите“, с площ от 1142 кв. м е наличен АчОС № 500/03.11.1998 год., с вписана в парцела
построена жилищна сграда – близнак на два етажа, със застроена площ от около 45,00 кв. м
(която не е предмет на акта за общинска собственост, вземайки предвид вписана в графа
„Забележка“ – продажба по договор № РД-56-1499 от 11.07.2000 год. Столична община, с
който се продава на Евгения
Димитрова ½ идеална част от застроено дворно
място (без построената в имота сграда собственост на Евгения
Димитрова), цялото
с площ от 1142 кв.м, съставляващо парцел І-95, м. „Килиите“.
Към преписката за прекратяване на съсобствеността от заявителите е приложен
нотариален акт № 20, том ІV, рег. № 7398, нот. дело № 628/2000 год., от който е видно, че
Евгения Маркова Димитрова продава на Атанас
Македонски жилище,
представляващо северната половина от двуетажна вилна сграда - близнак, находяща се в гр.
София , кв. „Княжево“, ул. „Църквище“ № 31, застроена на 45,00 кв.м, заедно с ½ ид. част
от дворното място , в което е построена сградата, цялото с площ от 1142 кв.м, съставляващо
парцел І-95 от кв.19 по плана на гр. София, м. „в.з. Килиите“.
Съгласно действащият регулационен план на м. „в.з. Килиите“, одобрен с Решение
№ 48, Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС парцел І-95, кв.19, м. „в.з. Килиите“, с площ от
1142 кв. м. е разделен на два урегулирани поземлени имота УПИ І-613 от кв.19, м.
„Килиите“, с площ от 580,00 кв.м и УПИ ІІ-433 от кв. 19, м. „Килиите“, с площ от 562,00
кв.м.
С нотариален акт № 96, том VІІ, рег. № 5456, нот. дело № 1170/2003 год., Атанас
Македонски продава на Снежинка
Михайлова жилище, представляващо
северната половина от двуетажна вилна сграда - близнак, находяща се в гр. София , кв.
„Княжево“, ул. „Църквище“ № 31, застроена на 45,00 кв.м, заедно с по ½ ид. част от

следните два урегулирани поземлени имота: УПИ І-613 от кв.19, м. „Килиите“, с площ от
580,00 кв.м и УПИ ІІ-433 от кв. 19, м. „Килиите“, с площ от 562,00 кв.м.
За ½ ид. част от УПИ І-613, целият с площ от 580,00 кв.м от кв.19 по плана на м. „в.з.
Килиите“ е съставен АОС № 1864/28.03.2007 год., като за останалата ½ ид. част от имота са
вписани данни за съсобственост на името на Снежинка
Михайлова.
За ½ ид. част от УПИ ІІ-433, целият с площ от 560,00 кв.м от кв.19 по плана на м.
„в.з. Килиите“ е съставен АОС № 1865/28.03.2007 год., като за съсобственик върху
останалата ½ ид. част е записана Снежинка
Михайлова.
С оглед отстъпеното право на строеж върху държавна земя от 16.04.1968 год. на
Кирковски РНС/закр./ представляващо ½ ид. част от държавно урегулирано дворно място,
съставляващо парцел І-95, кв.19, м. „Килиите“, цялото с площ от 1142 кв. м на д-р Христо
Запрянов по преписката е депозирано от Станислав
Запряновединственият наследник на Людмила
Запрянова и Христо
Запрянов,
собственоръчно Уведомление с рег. № РВТ20-ГР94-2562/13/ от 12.07.2021г.
Двата урегулирани поземлени имота предмет на настоящата преписка, по
действащият регулационен план, са нанесени в одобрената кадастрална карта, както следва:
УПИ І-613 – с идентификатор 68134.1891.613, с площ от 576,00 кв. м;
УПИ ІІ-433- с идентификатор 68134.1891.433, с площ от 572,00 кв. м;
Общинската собственост на двата поземлени имота по действаща кадастрална карта
е описана в АОС № 3776/08.09.2021 год. и АОС № 3775/08.09.2021 год.
Съставените - АОС № 3776/08.09.2021 год. (Вписан в служба по вписванията с вх.
рег. № 75353, акт № 97, том CXСVІ, дело № 58589, им. партида № 753921/15.10.2021 год.)
за 49,21 % идеални части (равняващи се на 281,48 кв. м) от ПИ с идентификатор
68134.1891.433, целият с площ от 572,00 кв. м, без построената в имота сграда, по действащ
регулационен план, одобрен с Решение № 48 по Протокол № 32/10.12.2001 год. на СОС, и
АОС № 3775/08.09.2021 год. (Вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 75354, акт № 96,
том CXСVІ, им. партида № 754010/15.10.2021 год.) за 50,79 % идеални части, равняващи
се на 292,55 кв. м от ПИ с идентификатор 68134.1891.613, целият с площ от 576,00 кв.м, без
построената в имота сграда, по действащ регулационен план, одобрен с Решение № 48 по
Протокол № 32/10.12.2001 год. на СОС, са идентични с УПИ ІІ-433 и УПИ І-613, кв.19, м.
„Килиите“ за поземлени имоти с идентификатори 68134.1891.433 и 68134.1891.613.
По ИОУП на Столична община, приет с Решение № 697 по Протокол №
51/19.11.2009 год. и Решение № 960 / 16.12.2009 год. на Министерски съвет, имотите с
идентификатор 68134.1891.613 и идентификатор 68134.1891.433 попадат в устройствена
зона Жм2 (жилищна зона с малкоетажно застрояване).
Устойствените параметри на застрояване са следните:
Плътност на застрояване
- 25%
Кинт
- 0,8
Минимална озеленена площ
- 60%;
Приложена е изготвена експертна оценка за определяне на пазарна стойност на дела
на Столична община, а именно за: 49,21 % идеални части (равняващи се на 281,48 кв. м) от
ПИ с идентификатор 68134.1891.433, целият с площ от 572,00 кв. м, без построената в
имота сграда и 50,79 % идеални части, равняващи се на 292,55 кв. м от ПИ с
идентификатор 68134.1891.613, целият с площ от 576,00 кв.м, без построената в имота
сграда, участващи в УПИ ІІ-433 и УПИ І-613, кв.19, м. „Килиите“, гр. София, район
„Витоша“, ул. „Църквище“ № 31, от сертифициран оценител на „СОФИНВЕСТ“ ЕАД,
сключил рамков договор със Столична община.
Видно от изготвената оценка за определяне на пазарна стойност на частите от имоти
общинска собственост са както следва:

-

за 50,79% идеални части от ПИ с идентификатор 68134.1891.613, целият с площ
от 576,00 кв. м. е определена оценка в размер на 21 445,00 лeва (двадесет и
една хиляди четиристотин четиридесет и пет лева) или 10 965,00 евро (десет
хиляди деветстотин шестдесет и пет) – 76,00 лв. /кв. м. или 39,00 евро /кв. м.)
без включен ДДС и
- за 49,21% ид. от ПИ с идентификатор 68134.1891.433, целият с площ от 572,00
кв.м. е определена оценка в размер на 21 270,00 лeва (двадесет и една хиляди
двеста и седемдесет) или 10 875,00 евро (десет хиляди осемстотин седемдесет
и пет)– 76,00 лв./кв. м. или 39,00 евро /кв.м.) без включен ДДС, със срок на
валидност до 18.05.2022 год.
Препоръчителната пазарна стойност на частите от имоти, без построените в тях сгради
– частна собственост е както следва, видно от приложена оценка от лицензиран оценител от
списъка на Столична община валидна до 08.2022 г., а именно:
- За 49.21%, представляващи 283,45 кв. м., целият с площ от 576,00 кв. м, включен в
УПИ I-613, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1891.613, е определена
пазарна стойност в размер на 21 220,00 лева (двадесет и една хиляди, двеста и
двадесет) или 10 850 евро (десет хиляди осемстотин и петдесет) без ДДС - 74,82
лeва/кв. м или 38,28 евро/кв. м , без ДДС;
- За 50,79% идеални части от УПИ ІІ-433, от който 290,52 кв. м. от ПИ идентификатор
68134.1891.433, целият с площ от 572,00 кв. м е определена пазарна стойност в
размер 21 750,00 лева (двадесет и една хиляди, седемстотин и петдесет лева) или
11 121 евро (единадесет хиляди сто двадесет и едно) без ДДС - 74,82 лв./кв.м. или
38,28 евро/ кв. м., без ДДС.
В архива на отдел ПНОУОССЧР при район „Витоша“ не се намериха данни за
предявени реституционни претенции от трети лица по ЗВСОНИ, ЗВСНОИ по ЗТСУ,
ЗПИНМ и др. закони, по отношение на общинските имоти.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 55, ал.
1, т. 1 , ал. 2 , т. 1 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост (НОС), чл. 21, ал. 1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичен
общински съвет проект за решение, който прилагам.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____
на

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
от _________ 2022 година

ЗА: Процедура по прекратяване на съсобственост между физически лица и Столична
община, чрез доброволна делба на два поземлени имота: 68134.1891.613 съставляващ УПИ І-613 и
68134.1891.433 съставляващ УПИ ІІ – 433, кв. 19, местността „Килиите“, гр. София;
НА ОСНОВАНИЕ: чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 55, ал. 1, т. 1 , ал. 2 , т. 1 и ал. 3 от Наредба за общинска собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация:
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Столична община и Снежинка
Михайлова и Валентин
Велев, за имоти УПИ І-613 и УПИ ІІ – 433, и двата от
кв. 19, местността „Килиите“, гр. София, идентични с имоти с идентификатори 68134.1891.613 с
площ от 576,00 кв. м и имот 68134.1891.433 с площ от 572,00 кв. м, по плана гр. София, чрез
доброволна делба при получаване в дял на реални части, без страните да си дължат доплащане на
разликата в стойността на дяловете, както следва:
-

Столична община получава в дял изключителна собственост имот, съставляващ по
действащ регулационен план, одобрен с Решение № 48 по Протокол №
32/10.12.2001 год. на СОС УПИ ІІ-433 от кв.19, м. „Килиите“, съответстващ на ПИ с
идентификатор 68134.1891.433 с площ от 572,00 кв., без изградената в имота сграда,
като стойността на съделителите е 21 750,00 лева (двадесет и една хиляди,
седемстотин и петдесет лева) или 11 121 евро (единадесет хиляди сто двадесет и
едно) без ДДС - 74,82 лв./кв.м. или 38,28 евро/ кв. м., без ДДС;

-

Снежинка
Михайлова и Валентин
Велев, получават в дял и
изключителна собственост имот, съставляващ по действащ регулационен план,
одобрен с Решение № 48 по Протокол № 32/10.12.2001 год. на СОС УПИ І-613 от
кв. 19, местността „Килиите“, съответстващ на ПИ с идентификатор
68134.1891.613, с площ от 576,00 кв. м, без изградената в имота сграда, като
стойността на съделителя е 21 445,00 лeва (двадесет и една хиляди четиристотин
четиридесет и пет лева) или 10 965,00 евро (десет хиляди деветстотин шестдесет и
пет) – 76,00 лв. /кв. м. или 39,00 евро /кв. м.) без включен ДДС.

ІІ. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договор за делба,
съобразно т.I.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
........................................2022 г., Протокол №.........................., точка.............. от дневния ред по
доклад № ........................... и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Георги Георгиев
Председател на Столичния общински съвет
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