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СТАНОВИЩЕ
От ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ.ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
относно: Доклад на Кмета на район „Овча купел” – господин Ангел Стефанов за
провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на
Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила
план, чрез прехвърляне правото на собственост върху реална част от поземлен
имот, частна общинска собственост и придобиване на поземлен имот, собственост
на частно лице, попадащ в улица.

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

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-РД091395/15.11.2016 година на Кмета на Столична община, изразяваме следното
становище по законосъобразността на внесения доклад и проект за решение:
Докладът и проектът за решение касаят доброволно прилагане на подробен
устройствен план по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за
устройство на територията, за УПИ І-115, кв. 64, местност „кв. Горна баня“,
одобрен със Заповед № РД-50-307/20.04.1995 г. на главния архитект на гр. София,
потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, като Столична
община прехвърли на Йордан Гайдаров, правото на собственост върху общински
имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Диамант“, кв. „Горна
баня“, район „Овча купел“, представляваща реална част с площ 9,60 кв.м от
поземлен имот с идентификатор 68134.4326.1616, целият с площ

3 755 кв.м,

попадаща в УПИ І-115, кв. 64, по плана на град София, местност „Горна баня”.
В доклада и проекта за решение Кметът на район „Овча купел“ предлага
също така Столична община да

придобие

поземлен имот с идентификатор

68134.4326.3847 с площ 34,00 кв.м, предишен идентификатор 68134.4326.611,
собственост на заявителя по преписката - Йордан

Гайдаров,

предвидена с

подробния устройствен план за изграждане на улица – публично мероприятие, по
реда на чл.199 от Закона за устройство на територията.
Йордан Гайдаров се легитимира за собственик на 68134.4326.3847, с площ
34 кв.м, предишен идентификатор 68134.4326.611
кадастралните регистри,

по кадастралната карта и

одобрени със Заповед №РД18-74/20.10.2009година на

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащи поземления имот е от 22.07.2021 година,
съгласно нотариален акт № 90, том І, рег. № 1903, дело 71 от 2021 година.
Столична община се легитимира за собственик на реална част с площ 9,60
кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.4326.1616 съгласно АОС №
4514/02.11.2021 г., вписан в службата по вписвания по надлежния ред.
Разпоредбата на чл.79, ал.5 от Наредбата за общинската собственост
предвижда, че придобиването на реални части от имоти по реда на чл. 199 от Закона
за устройство на територията може да се извърши едновременно със сключване
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

на сделката за доброволно прилагане на подробните устройствени планове по § 8,
ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ.
Видно от удостоверение, издадено от Главен архитект на район „Овча
купел“, съгласно ЗУЗСО и ОУП, приет с Решение № 697 по Протокол №
51/19.11.2009 г. на СОС, имотът попада в зона 1/Жм2 с параметри: плътност 30
%; Кинт 1,0; Нк.к 10 метра, озеленяване 60 %.
В удостоверението е посочено, че в графичната и текстовата част на
действащия регулационен план на кв. „Горна Баня“ липсват застроителни
параметри и възможното за реализиране застрояване в имота се доказва с
конкретен инвестиционен проект, изготвен от лицензиран от КАБ архитектпроектант.
Видно от доклада, за общинския имот няма предявени реституционни
претенции по ЗВСОНИ, ЗТСУ(отм), ЗОСОИ, чл.18 от ЗППДОП(отм), няма вещни
тежести, няма заведени съдебни дела и няма учредени вещни права в полза на трети
лица; имотът не влиза в капитала на общински дружества.
Преписката е придружена с изготвена пазарна оценка от сертифициран
оценител на „Консултантска къща Амрита“ ООД, сключило рамков договор със
СО, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
Оценката на общинската реална част с площ 9,60 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 68134.4326.1616, попадаща в УПИ І-115 е в размер на 1 600,00
(хиляда и шестстотин)лева или 818,00(осемстотин и осемнадесет)евро, при цена
за 1 кв.м-167лева.
Оценката на поземлен имот с идентификатор 68134.4326.3847, с площ
34,00 кв. м, попадащ в улица е 3 970,00 (три хиляди деветстотин и седемдесет)лв.
или 2 028,00(две хиляди и двадесет и осем)евро, при цена за 1 кв.м-117лева.
Срокът на валидност на оценката е до 14.09.2022 година.
Със заявление рег.№ РОК21-ГР94-696/20.08.2021година заявителят е
декларирал, че се отказва от получаване на разликата в цените на прехвърляемите
имоти, в полза на Столична община.
Правните основания, посочени в доклада и проекта за решение, а именно:
чл. 35, ал.4, т. 2 от Закона за общинската собственост, § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона
за устройство на територията, чл.199 от Закона за устройство на територията, чл.
80, ал. 1, чл. 79, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за общинската собственост, чл. 199, ал. 1
от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССОС.

самоуправление и местната администрация, са съотносими с фактическата
обстановка и съответстват на действащата нормативна уредба.
Съгласно

изпратено

с

писмо

рег.№СОА22-ВК08-4736/1/2022година

сканирано Удостоверение рег. № 7202032370/26.04.2022 година, издадено от
дирекция Общински приходи, отдел ОП Витоша-Овча купел, данъчната оценка на
общинския имот, с площ 9,60 кв. м е в размер на 540 (петстотин и четиридесет)
лева.
Към преписката не е приложена данъчна оценка за частния имот.
Предвид изложеното, считаме че предложения доклад и проект за решение
е законосъобразен.
Целесъобразността следва да се преценява с оглед изложените от вносителя
мотиви.
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Дончо Барбалов

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

1.6.2022 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 - нач. 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 "ОВЧА КУПЕЛ"
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ", № 136 В
централа: 955 44 62; тел. 855 61 61; факс: 955 95 68

X
Донка Цветанова

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
АНГЕЛ СТЕФАНОВ КМЕТ НА РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”
Относно: Процедура по доброволно прилагане на подробен устройствен план по
реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията чрез прехвърляне
право на собственост на реална част от поземлен имот, частна общинска собственост и
придобиване на поземлен имот, собственост на заявителя, попадащ в улица.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
В район „Овча купел“ е образувана преписка вх. № РОК21-ГР94-696/2021 г., по
заявление на Йордан
Гайдаров, с искане за провеждане на процедура по
доброволно прилагане на подробен устройствен план по отношение на УПИ І-115, кв.
64, местност „кв. Горна баня“, одобрен със Заповед № РД-50-307/20.04.1995 г. на
главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол №
56/06.08.2003 г. на СОС. Административен адрес: град София, ул. „Диамант“.
Заявителят е собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.4326.3845 с
площ 1078,00 кв.м., за който по плана за регулация на местност „кв. Горна баня“, е
отреден УПИ І-115 и поземлен имот с идентификатор 68134.4326.3847 с площ 34,00
кв.м., който попада в улична регулация.
Приложен е нотариален акт № 90 том І дело № 71/04.03.1921 г.
В УПИ І-115 е включена реална част от общински имот 68134.4326.1616 с площ
на частта 9,60 кв.м., съгласно приложената комбинирана скица, издадена от „Геокад“,
акт за частна общинска собственост № 4514/02.11.2021 г., вписан в службата по
вписвания с № 3, вх. рег. № 90565/01.12.2021 г., имотна партида 762061

Съгласно удостоверение, издадено от Главен архитект на район „Овча купел“
параметрите на застрояване за УПИ І-115, кв. 64, съгласно ЗУЗСО и ОУП, приет с
Решение № 697 по Протокол № 51/19.11.2009 г. на СОС, имотът попада в зона 1/Жм2 с
параметри:
плътност 30 %; Кинт 1,0; Нкк 10,00 метра, озеленяване 60 %.
В графичната и текстовата част на действащия регулационен план, липсват
застроителни параметри.
За общинския имот няма реституционни претенции по ЗВСОНИ, ЗТСУ(отм),
ЗОСОИ, чл.18 от ЗППДОП(отм), няма вещни тежести, няма заведени съдебни дела и
няма учредени вещни права в полза на трети лица; имотът не влиза в капитала на
общински дружества.
По възлагателно писмо на район „Овча купел“, за имотите, предмет на сделката
е изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор със
Столична община – „Консултантска къща Амрита“ ООД. Оценките са следните:
1. р.ч. ПИ 68134.4326.1616, площ на частта 9,60 кв.м., включена в УПИ І-115, е
1 600,00(хиляда и шестстотин)лв или 818,00(осемстотин и осемнадесет)евро;
за 1 кв.м. 167,00(сто шестдесет и седем)лева или 85,00(осемдесет и пет)евро
2. ПИ 68134.4326.3847, площ 34,00 кв.м., в улица, е 3 970,00(три хиляди
деветстотин и седемдесет)лв. или 2 028,00(две хиляди и двадесет и осем)евро;
за 1,00 кв.м. 117,00(сто и седемнадесет)лева или 60,00(шестдесет)евро
Ефективна дата на оценката: 14.03.2022 г.
Оценките са без включен ДДС.
Йордан Гайдаров заявява, че няма претенции за доплащане от страна на Столична
община на разликата в стойността на имотите.
С оглед изложеното, и на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската
собственост, § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията, чл. 199 от
Закона за устройство на територията, чл. 80, ал. 1, чл. 79, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за
общинската собственост и 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,
предлагам на Столичен общински съвет следния проект за решение, който прилагам.

С уважение,
Възстановим подпис

X

Ангел Стефанов

Ангел Стеф анов
Кмет на район "Овча купел"
Подписано от: ANGEL GEORGIEV STEFANOV

Изготвил:..................................... инж. Весела Серафимова

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 _________ 2022 година

Относно: Процедура по доброволно прилагане на подробен устройствен план
по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията чрез
прехвърляне право на собственост на реална част от поземлен имот, частна
общинска собственост и придобиване на поземлен имот, собственост на заявителя,
попадащ в улица.

На основание: чл. 35, ал.4, т. 2 от Закона за общинската собственост, § 8, ал.
2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията, чл.199 от Закона за устройство
на територията, чл. 80, ал. 1, чл. 79, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за общинската
собственост, 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
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ
1. Дава съгласие да се приложи доброволно действащият план за
регулация за УПИ І -115, кв. 64, м. ”кв. Горна баня”, находящ се в град София, район
“Овча купел”, ул. „Диамант“, като Столична община прехвърли на Йордан
Гайдарски реална част с площ 9,60(девет цяло и шестдесет)кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 68134.4326.1616, АчОС № 4514/02.11.2021 г., вписан в службата по
вписвания, по актуална пазарна цена към деня на извършване на сделката, но не
по-ниска от пазарната оценка, определена от сертифициран оценител в размер на
1600,00(хиляда и шестстотин)лева, без ДДС, равностойността на 818,00(осемстотин
и осемнадесет)евро, без ДДС.
2. Столична община да придобие поземлен имот с идентификатор
68134.4326.3847 с площ 34,00(тридесет и четири)кв.м., собственост на Йордан
Гайдарски на стойност 3 970,00(три хиляди деветстотин и седемдесет)лв.,
без ДДС, равностойността на 2 028,00(две хиляди и двадесет и осем)евро, без ДДС,

без доплащане от страна на Столична община на разликата в цените на имотите по
т.1 и т.2.
3. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договор
за доброволно прилагане на подробен устройствен план на основание чл. 35, ал.4, т.
2 от Закона за общинската собственост, § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство
на територията, чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 80, ал. 1, чл. 79,
ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за общинската собственост, 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
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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Възстановим подпис
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Зорница Кондакова

Зорница Кондакова
Началник отдел "ПАИОГРЧР"
Подписано от: ZORNITSA

изготвил:
/инж. Весела Серафимова/

KONDAKOVA

