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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
ОТ ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И
ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: доклад с рег.№ СОА22-ВК08-6206/15.04.2022г. от Кмета на район ,,Банкя”
с проект за решение до Столичен общински съвет относно довършване на процедура по
прилагане на ПУП-ИПР, касаеща УПИ XII-58, 59, 60, кв.34, м.,,кв. Вердикал”, чрез
сключване на окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл.68, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Столичен
общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395/15.11.2016г. на Кмета на
Столична община, изразяваме следното становище относно законосъобразността на
внесения доклад и проект за решение:
Преписката е образувана по искане от Даниела
Василева, Самуил
Василев и Красимира
Василева, за довършване на процедура по прилагане на
ПУП-ИПР, касаеща УПИ XII-58, 59, 60, кв.34, м.,,кв. Вердикал”, чрез сключване на
окончателен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ.
Електронен документ, подписан с КЕП. Изпраща се на адресата чрез СЕОС.

Съгласно Комбинирана скица за пълна или частична идентичност, издадена от ,,ГЕО
ЕЛИТ” ЕООД, УПИ XII-58, 59, 60, кв.34, м.,,кв. Вердикал”, по действащ план за регулация,
одобрен със Заповед № 310/12.07.1996 г. на Главен архитект на София, Заповед № РД-5011/09.02.2010г. на Главния архитект на район ,,Банкя”, е с площ от 1363 кв.м. Към 2019 г. в
него попадат ПИ с идентификатор 02659.2196.324, с площ от 1352 кв.м., собственост на
заявителите, както и реална част от ПИ с идентификатор 02659.2196.1027, с площ на частта
от 148 кв.м.
Видно от приложената по преписката Скица № 15-220950-01.03.2022 г. на АГКК,
реалната част от общинския имот, попадаща в УПИ XII-58, 59, 60, към днешна дата е
нанесена в КККР с идентификатор 02659.2196.2378, а поземленият имот на заявителите е
нанесен като ПИ с идентификатор 02659.2196.2379.
Заявителите легитимират правото си на собственост върху ПИ 02659.2196.2379, с площ
от 1209 кв.м., находящ се в гр.Банкя, район ,,Банкя”, ул.,,Орех” № 8, с Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 194, том I, рег.№ 2376, дело № 188/2007г. на
Нотариус Светлин Микушински с рег.№ 389 на Нотаиалната камара, Нотариален акт за
дарение на недвижим имот № 2, том I, рег. № 314, дело № 1 от 25.01.2012 г. на Нотариус
Енчо Енчев с № 367 на НК, Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 3, том I, рег. №
315, дело № 2 от 25.01.2012 г. на Нотариус Енчо Енчев с № 367 на НК и Удостоверение за
наследници с изх. № РБН18-ГР94-907 от 11.04.2018 г. на СО, район „Банкя“.
За общинския ПИ с идентификатор 02659.2196.2378, придаваем към УПИ XII-58, 59, 60,
е съставен Акт за частна общинска собственост № 1762/04.06.2021г. на СО - Район „Банкя”,
вписан в Служба по вписванията.
В доклада е посочено, че със Заповед № РД 50-11/09.02.2010 г. на Главен архитект на
район „Банкя“ е одобрено изменение на плана за регулация за УПИ XII-58, 59, 60 от кв. 34
по плана на м. «кв. Вердикал», гр. Банкя и обръщало на улица към О.Т. 22. Заповедта е
издадена въз основа на Решение по Протокол № 3/28.01.2010 г., т.2 на РЕСУТ. Изменението
на плана за регулация е одобрено и прието по реда на ЗУТ, при неспазване на изискванията
на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и без даване на съгласие от СОС.
В доклада е посочено, че за общинския поземлен имот, част от УПИ XII-58, 59, 60,
кв.34, м.,,кв. Вердикал”, няма заявени реституционни претенции.
Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 7201003504/11.02.2022 г.,
данъчната оценка на общинския имот с идентификатор 02659.2196.2378 е в размер на
1 546,50 лв (хиляда петстотин четиридесет и шест лева и петдесет стотинки).
Преписката е комплектована с необходимите документи, в съответствие с разпоредбите
на Наредбата за общинската собственост, като от инж.Снежанка
Денкова - сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, е
изготвена пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 02659.2196.2378, част от УПИ
XII-58, 59, 60, с площ от 148 кв.м. Същата е в размер на 23 160,00 лева без ДДС (пазарна
стойност на 1 кв.м. - 156,50 лева без ДДС).
Изготвената пазарна оценка е със срок на валидност до 31.07.2022 г.
В доклада е посочено, че съгласно действащия ОУП, поземлен имот с идентификатор
02659.2196.2378 попада в устройствена зона Жм2, с допълнителни специфични изисквания
с устройствени показатели: максимална плътност на застрояване - 30%; максимален кинт 1; минимална озеленена площ - 60%, максимална кота корниз - 10 м.
Предложението на Кмета на район ,,Банкя”, е да се даде съгласие за:
- довършване на процедура по прилагане на ПУП-ИПР, касаещ УПИ XII-58, 59, 60,
кв.34, м.,,кв. Вердикал”, като Столична община прехвърли на Даниела
Василева,
Самуил
Василев и Красимира
Василева правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 02659.2196.2378, с площ от 148 кв.м., срещу заплащане на сума в
размер на 23 160,00 лева без ДДС, педставляваща стойността на изготвената пазарна оценка;
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- сключване на окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост върху
имота между Кмета на Столична община и заявителите.
Правните основания - чл.21, ал.1, т.8, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.4,
т.2 от Закона за общинската собственост., са правилно посочени, като считаме, че
разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл.77 от Наредбата за общинската собственост следва
да бъдат заличени като правни основания в проекта за решение.
С оглед на гореизложеното, но с цел правилност и прецизност, предлагаме нова
редакция на проекта за решение, както следва:
„ РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет
от ____________2022 година
За: Довършване на процедура по изменение на подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ XII-58, 59, 60, кв.34, м.,,кв. Вердикал”, гр. Банкя,
чрез сключване на окончателен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
на основание: чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.4,
т.2 от Закона за общинската собственост, чл.77 от Наредбата за общинска собственост и
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за довършване на процедурата по изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за УПИ XII-58,59,60 от кв. 34, м. „кв. Вердикал“, район „Банкя“ и
промяна на обръщало към о.т. 22, чрез прехвърляне правото на собственост от Столична
община на Даниела
Василева, Самуил
Василев и Красимира
Василена, на поземлен имот с идентификатор 02659.2196.2378 по КККР с площ от 148 кв.м.
- частна общинска собственост на основание АОС № 1762/04.06.2021г. на Столична община
- район „Банкя”, вписан в Службата по вписвания, срещу заплащане на актуална пазарна
цена, не по-ниска от изготвената от сертифициран оценител, сключил рамков договор със
Столична община, пазарна оценка в размер на 23 160,00 (двадесет и три хиляди сто и
шестдесет) лв. без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор
със СО.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да сключи окончателен
договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.“
Във връзка с изложеното, считаме че няма законни пречки за разглеждане на преписката
от Столичен общински съвет и вземане на решение за довършване на процедура по
прилагане на ПУП-ИПР, касаеща УПИ XII-58, 59, 60, кв.34, м.,,кв. Вердикал”, както и за
издаване на заповед от Кмета на Столична община и сключване на окончателен договор за
прехвърляне на правото на собственост върху имота, при посочените от вносителя на
доклада условия.
Целесъобразността на процедурата следва да се преценява с оглед на изложените от
вносителя мотиви.

Електронен документ, подписан с КЕП. Изпраща се на адресата чрез СЕОС.

X
Дончо Барбалов
зам.кмет на Столична община

X
Здравко Здравков
Главен архитект на Столична община

Съгласували чрез АИССО:
Директор на ДОС: Мария Праматарова
Началник отдел: Маргарита Проданова
Изготвил чрез АИССО: Калоян Цветков
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ДОКЛАД
ОТ РАНГЕЛ МАРКОВ – КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ”

ОТНОСНО: Процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и изменение на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация за УПИ XII – 58,59,60, кв. 34 по плана
на м. „Кв. Вердикал”, гр. Банкя и промяна на обръщало към о. т. 22 по КККР ПИ с идентификатор: 02659.2196.2379, чрез закупуване на придаваем ПИ с
идентификатор: 02659.2196.2378 по КККР с площ 148 кв. м. – частна общинска
собственост на основание АОС № 1762/04.06.2021 г. на район „Банкя”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В Район „Банкя” постъпиха заявления с вх. № РБН19-ГР 94-1481/17.05.2019 г., РБН21-ГР
94-3178/25.10.2021 г., РБН22-ГР94-327/08.02.2022 г. от Даниела
Василева,
Самуил
Василев и Красимира
Василева, наследници на Георги
Василев, съгласно удостоверение за наследници с № РБН18-ГР94-907/11.04.2018 г. с искане
за процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за закупуване на придаваем ПИ с
идентификатор: 02659.2196.2378 по КККР, съгласно скица с № 15-220950/01.03.2022 г. на
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СГКК с площ 148 кв. м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1762/04.06.2021
г. на район „Банкя”, представляващ придаваема част към УПИ XII – 58,59,60 /урегулиран
поземлен имот дванадесет, отреден за имот петдесет и осъм, петдесет и девет, шестдесет /,
кв.34, по плана на кв. Вердикал, гр. „Банкя“.
Видно от представените към заявлението документи – На основание нотариален акт № 194,
том І, рег. № 2376,д. № 188/2007 г – Георги
Василев е собственик на дворно място,
находящо се в гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. „Орех”
, съставляващ УПИ XII – 60 от кв. 34
по регулационния план на кв. Вердикал, гр.- Банкя цялото с площ от 1152 кв. м., заедно с
построените в същото дворно място две едноетажни жилищни постройки, всяка на около 60
кв. м. и паянтова стопанска постройка.
На основание нотариален акт № 2, том І, рег. № 314, д. № 1 /25.01.2012 г. – Георги
Василев и Красимира
Василева даряват на сина си Самуил
Василев Еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 142 кв. м. и РЗП от 323,40 кв. м., заедно
с прилежащото право на строеж върху мястото в което е построена сградата представляващо
по документ за собственост УПИ XII – 60, а по скица и съгласно служебна бележка с № АГ
9400-6164/ 16.10.2008 г на район „Банкя” – УПИ XII – 56,57,58,59,60 от кв. 34 по плана на
кв. Вердикал, гр. Банкя с площ 1152 кв. м.
На основание нотариален акт № 3, том І, рег. № 315, д. № 2/ 25.01.2012 г Георги
Василев и Красимира
Василева даряват на дъщеря си Даниела
Василева
- Еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 124.77 кв. м. и РЗП от 305,91 кв. м.,
заедно с прилежащото право на строеж върху мястото, в което е построена сградата
представляващо по документ за собственост УПИ XII – 60, а по скица и съгласно служебна
бележка с № АГ 9400-6164/16.10.2008 г. на район „Банкя” – УПИ XII – 56,57,58,59,60 от кв.
34 по плана на кв. Вердикал , гр. Банкя с площ 1152 кв. м.
Със заповед № РД 50-11/09.02.2010 г. на Главен архитект на район „Банкя” е одобрено
изменение на плана за регулация за УПИ XII – 58,59,60 от кв. 34 по плана на м. кв. Вердикал,
гр. Банкя и промяна на обръщало на улица към о. т. 22 . Заповедта е издадена въз основа на
Решение по протокол № 3 / 28.01.2010 г т. 2 на РЕСУТ , видно от същата.

1. ОПИСАНИЕ НА ПРИДАВАЕМИЯТ НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1. ПИ с идентификатор: 02659.2196.2378 с площ 148 кв. м. при граници: ПИ с
идентификатори: 02659.2196.2379, 02659.2196.1027
Съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх. № 7201003504/11.02.2022 г. данъчната
оценка на общинският имот /ПИ с идентификатор: 02659.2196.2378 е 1546.50 лв. /Хиляда
петстотин четиридесет и шест лева и 0. 50 ст. /.
Съгласно Общият устройствен план на гр. София: ПИ с идентификатор: 02659.2196.2378 с
площ 148 кв. м., попада в устройствена зона Жм2 – жилищна зона с малкоетажно застрояване
с допълнителни специфични изисквания с устройствени показатели: максимална плътност
на застрояване – 30 %, максимален коефициент на интензивност - /Кинт /-1,максимална
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височина на кота корниз -10 м, минимална озеленена площ – 60 %, съгласно становище на
Главен архитект на район „Банкя”.

Изготвена е оценка за определяне пазарната стойност на общински ПИ с идентификатор:
02659.2196.2378 с площ 148 кв. м. в размер на 23160 лв. /Двадесет и три хиляди сто и
шестдесет лева/ без ДДС, или 11840 евро / 156,50 лв / м2 или 80 евро м2,без ДДС от
лицензиран експерт – оценител – инж. Снежанка Петрова Никленова – Денкова.
Предвид изложеното, налице са предпоставките на чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 77, ал. 1 и ал.3
от Наредбата за общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА за
изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ XII –
58,59,60, кв. 34 по плана на м. „Кв. Вердикал” , гр. Банкя и промяна на обръщало към о. т. 22
по КККР - ПИ с идентификатор: 02659.2196.2379, чрез закупуване на придаваем ПИ с
идентификатор: 02659.2196.2378 по КККР с площ 148 кв. м. – частна общинска собственост
на основание АОС № 1762/04.06.2021 г. на район „Банкя”.
Приложение: Копие на заявления с вх. № РБН 21 – ГР 94 -3178/25.10.2021 г от Самуил
Василев и Даниела
Василева, оригинал на заявление вх. № РБН22-ГР
94-327/08.02.2022 г. от Самуил
Василев, Даниела
Василева и Красимира
Василева, оригинал на заявление с вх. № РБН19-ГР94- 1481/17.05.2019 г от
Самуил
Василев, като наследници на Георги
Василев, с приложени към
тях : Нотариален акт № 194, том І, рег. № 2376,д. № 188 / 2007 г, нотариален акт № 2, том І,
рег. № 314, д. № 1/ 25.01.2012 г, нот. акт № 3, том І, рег. № 315, д. № 2 / 25.01.2012 г, скица
с № 15-252469/ 24.04.2018 г на СГКК, удостоверение за наследници на Георги
Василев с № РБН18 – ГР 94-907 /11.04.2018 г , цветна комбинирана скица на фирма „
Геоелит” ЕООД с изчисление на площите, заверено копие на заповед № РД 50-11/09.02.2010
г на Главен архитект на район „Банкя” и графична част към нея, заверено копие на АОС №
1762 /04.06.2022 г на район „Банкя„ и скица към него с № 15-220950/01.03.2022 г на СГКК,
становище на Гл. архитект на район „Банкя” за устройствени параметри, становище на
Главен архитект с № РБН21- ВК91-44/26.02.2021 г, 2 бр. /два броя / удостоверение за данъчна
оценка с № 7201003504/ 11.02.2022 г /в оригинал, оригинал на пазарна оценка на ПИ с
идентификатор: 02659.2196.2378, изготвена от лицензиран експерт оценител, удостоверение
за липса на реституционни претенции.
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КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ”
Докладът е изготвен в 3 /три / екземпляра – 1 /един / за класиране в деловодния архив, 1/един / за адресата и
1/един / за отдел „УОСЖФРКТД”. На адресата се изпраща електронно, подписано с КЕП, с интегрирани
файлове във формат Word, чрез СЕОС.

Образец № 17

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

РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет
от ____________20___ година
За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и изменение на подробен устройствен план - изменение на план за
регулация за УПИ ХІІ-58,59,60, кв.34 по плана на м. „кв. Вердикал”, гр. Банкя и промяна на обръщало към о.т.
22 по КККР - ПИ с идентификатор 02659.2196.2379 чрез продажба от Столична община на Даниела
Василева, Самуил
Василев и Красимира
Василена, на придаваем ПИ с идентификатор
02659.2196.2378 по КККР с площ от 148 кв.м. - частна общинска собственост на основание АОС №
1762/04.06.2021г. на Столична община - район „Банкя” (вписан в СВ), на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона
за устройство на територията и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.77 от Наредбата за
общинска собственост 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 изменение на подробен устройствен план - изменение на план за регулация за
УПИ ХІІ-58,59,60, кв.34 по плана на м. „кв. Вердикал”, гр. Банкя и промяна на обръщало към о.т. 22 по КККР ПИ с идентификатор 02659.2196.2379 чрез продажба от Столична община на Даниела
Василева,
Самуил
Василев и Красимира
Василена, на придаваем ПИ с идентификатор
02659.2196.2378 по КККР с площ от 148 кв.м. - частна общинска собственост на основание АОС №
1762/04.06.2021г. на Столична община - район „Банкя” (вписан в СВ) срещу заплащане на пазарна цена, не
по-ниска от изготвената от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, пазарна
оценка в размер на 23 160,00 (двадесет и три хиляди сто и шестдесет) лв. без ДДС или 11 840 евро / 156,50
лв./кв.м. - 80 евро кв.м., определена от лицензиран експерт-оценител инж. Снежанка
Денкова.
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и да сключи договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона
за устройство на територията.
Настоящото решение е прието на ………….. заседание на Столичния общински съвет, проведено на
………2022г., Протокол № ………... от …………..2022г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС ……..…………………
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
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