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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
ОТ

ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: доклад постъпил в Столична община под № СОА22-ВК08-7387/2022 година от
Константин Павлов – Кмет на Район “Лозенец” за откриване на процедура за провеждане на
публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособени части от имот – публична
общинска собственост, върху която е предвидено разполагането на преместваеми обекти по
типов проект и мобилни търговски съоръжения по одобрена схема на главния архитект на СО.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 68, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния
общински съвет (СОС) и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1395/15.11.2016 година на
Кмета на Столична община (СО), изразяваме становище по отношение законосъобразността на
внесения в общината проект за решение по доклад на Константин Павлов – Кмет на Район
“Лозенец”.
Докладът съдържа предложение за откриване на процедура за провеждане на публично
оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на обособени части от имот –
публична общинска собственост, върху който е предвидено разполагането на преместваеми
обекти – павилиони по типов проект и мобилни търговски съоръжения по одобрена схема
на главния архитект на СО, с цел осъществяване на търговска дейност.
Електронен документ подписан с квалифициран електронен подпис.
Становището се изпраща към председателя на СОС, чрез АИССО към АИССОС.

Предложният в доклада имот – публична общинска собственост е с идентификатор
68134.903.1170 и площ от 238 810 кв.м, съставляващ УПИ I - „За зоопарк“, кв. 1 находящ се в
местност „Зоопарк“, район “Лозенец”, категоризиран в устройствена зона „Тзсп“ – терен за
зелени площи със специфичен режим.
Общината се легитимира за собственик на застроения поземлен имот с АПОС №
5620/06.11.2021 г. на Район „Лозенец”, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. 89072, том
CCXXXIII, акт № 37.
План - схемите за разполагане на преместваеми обекти в паркове и градини се приемат по
реда за приемане на подробния устройствен план за тези озеленени площи. В този смисъл,
представените към доклада план - схеми на Зоологическа градина за разполагане на
преместваемите обекти е одобрена, на основание чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на
територията с решение № 21 от 23.01.2014 година на общинския съвет. Същата е одобрена и
от главния архитект на СО.
С приемането на план-схемата от общинския съвет е спазено изискването на закона за
разполагането на преместваемите обекти в озеленената площ.
Предложението в доклада и проекта за решение е свързано с отдаването под наем на
обособени части от горепосочения поземлен имот с идентификатор 68134.903.1170, върху
които е предвидено разполагане на преместваеми обекти по типов проект и мобилни
търговски съоръжения по одобрена схема на главния архитект на СО, като същите
представляват, както следва:
1.
Обособена част за поставяне на преместваеми търговски и мобилни съоръжения,
съгласно одобрена Схема № 1 от Главния архитект на Столична община.
1.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на дребни пакетирани стоки;
1.2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на безалкохолни напитки;
1.3. Мобилно търговско съоръжение с площ от 2,25 кв.м., за продажба на сладолед;
1.4. Мобилно търговско съоръжение с площ от 2,25 кв.м. за продажба на захарен памук;
Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси, в доклада и проекта за решение са посочени специфичните конкурсни
условия и началната конкурсна цена и представляват, както следва:
1.1.„Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани стоки.
Начална конкурсна цена – 440 /четиристотин и четиридесет/ лева, без ДДС.“
1.2.„Специфично конкурсно условие - за продажба на безалкохолни напитки.
Начална конкурсна цена – 440 /четиристотин и четиридесет/ лева, без ДДС.“
1.3.„Специфично конкурсно условие – за продажба на сладолед.
Начална конкурсна цена – 271 лв. (двеста седемдесет и един) лева, без ДДС.“
1.4.„Специфично конкурсно условие - за продажба на захарен памук.
Начална конкурсна цена – 271 (двеста седемдесет и един) лева, без ДДС.“
2. Обособена част за поставяне на преместваеми търговски и мобилни съоръжения,
съгласно одобрена Схема № 2 от Главния архитект на Столична община.
2.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на безалкохолни напитки;
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2.2. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м, за продажба на пуканки;
2.3. Мобилно търговско съоръжение с площ от 0,80 кв.м, за продажба на захарен памук;
Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси, в доклада и проекта за решение са посочени специфичните конкурсни
условия и началната конкурсна цена и представляват, както следва:
2.1.„Специфично конкурсно условие – за продажба на безалкохолни напитки.
Начална конкурсна цена – 445 /четиристотин и четиридесет и пет/ лева, без ДДС.“
2.2.„Специфично конкурсно условие - за продажба на пуканки.
Начална конкурсна цена – 187 /сто осемдесет и седем/ лева, без ДДС.“
2.3.„Специфично конкурсно условие – за продажба на захарен памук.
Начална конкурсна цена – 103 /сто и три/ лева, без ДДС.“
3. Обособена част за поставяне на преместваеми търговски и мобилни съоръжения,
съгласно одобрена Схема № 3 от Главния архитект на Столична община.
3.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на кафе и закуски;
3.2. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м, за продажба на ядки;
3.3. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м., за продажба на сладолед;
Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси, в доклада и проекта за решение са посочени специфичните конкурсни
условия и началната конкурсна цена и представляват, както следва:
3.1.„Специфично конкурсно условие – за продажба на кафе и закуски.
Начална конкурсна цена – 451 /четиристотин петдесет и един/ лева, без ДДС.“
3.2.„Специфично конкурсно условие - за продажба на ядки.
Начална конкурсна цена – 187 /сто осемдесет и седем/ лева, без ДДС.“
3.3.„Специфично конкурсно условие – за продажба на сладолед.
Начална конкурсна цена – 187,00 /сто осемдесет и седем/ лева, без ДДС.“
4. Обособена част за поставяне на преместваеми търговски и мобилни съоръжения,
съгласно одобрена Схема № 4 от Главния архитект на Столична община.
4.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на печатни издания;
4.2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на дребни пакетирани стоки;
4.3. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м, за продажба на захарен памук;
Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси, в доклада и проекта за решение са посочени специфичните конкурсни
условия и началната конкурсна цена и представляват, както следва:
4.1.„Специфично конкурсно условие – за продажба на печатни издания.
Начална конкурсна цена – 451 /четиристотин петдесет и един/ лева, без ДДС.“
4.2.„Специфично конкурсно условие - за продажба на дребни пакетирани стоки.
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Начална конкурсна цена – 448 /четиристотин четиридесет и осем / лева без ДДС.“
4.3.„Специфично конкурсно условие – за продажба на захарен памук.
Начална конкурсна цена – 189 (сто осемдесет и девет) лева без ДДС“
5. Обособена част за поставяне на преместваеми търговски и мобилни съоръжения,
съгласно одобрена Схема № 5 от Главния архитект на Столична община.
5.1. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м., за продажба на ядки;
5.2. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м., за продажба на захарен памук;
5.3. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м., за продажба на сладолед;
Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси, в доклада и проекта за решение са посочени специфичните конкурсни
условия и началната конкурсна цена и представляват, както следва:
5.1.„Специфично конкурсно условие – за продажба на ядки.
Начална конкурсна цена – 177 /сто седемдесет и седем / лева, без ДДС.“
5.2.„Специфично конкурсно условие - за продажба на захарен памук.
Начална конкурсна цена – 177 /сто седемдесет и седем / лева, без ДДС.“
5.3.„Специфично конкурсно условие – за продажба на сладолед.
Начална конкурсна цена – 177 /сто седемдесет и седем / лева, без ДДС.“
6.

Обособена част за поставяне на преместваеми търговски и мобилни съоръжения,
съгласно одобрена Схема № 6 от Главния архитект на Столична община.

6.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на безалкохолни напитки;
6.2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) с площ от 9 кв.м, за
продажба на кафе и закуски;
6.3. Мобилно търговско съоръжение с площ от 1,50 кв.м, за продажба на ядки;
Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси, в доклада и проекта за решение са посочени специфичните конкурсни
условия и началната конкурсна цена и представляват, както следва:
6.1.„Специфично конкурсно условие – за продажба на безалкохолни напитки.
Начална конкурсна цена – 441 /четиристотин четиридесет и един/ лева, без ДДС.“
6.2.„Специфично конкурсно условие - за продажба на кафе и закуски.
Начална конкурсна цена – 441 /четиристотин четиридесет и един/ лева, без ДДС.“
6.3.„Специфично конкурсно условие – за продажба на ядки.
Начална конкурсна цена – 179 /сто седемдесет и девет / лева, без ДДС.“
По преписката са представени: АОС № 5620 от 06.11.2021 година, кадастрална скица
№15-709805, становище на главния архитект на район „Лозенец“, схеми №1, №2, №3, №4, №5 и
№6, одобрени от главния архитект на Столична община, експертни оценки – 6 (шест) броя.
Експертните оценки са изготвени на месечна база от сертифициран оценител – „М
КОНСУЛТ КОМЕРС“ ООД, с когото Столична община има сключен рамков договор, съгласно
Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
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Срокът на валидност на оценките, определен от оценителя, е до 07.08.2022 година.
Същият не противоречи на максималния възможен срок от 6 месеца, указан в чл. 8, ал. 1 от
Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
Срокът на договора за наем по предлагания конкурс за обекта е съобразен с разпоредбите
на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за общинската
собственост, както и с чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, рекламите,
информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията
на СО. Последната норма изрично предвижда, че разрешението за поставяне на преместваеми
обекти е за срок не по-дълъг от 5 години.
Във връзка с разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната
дейност на територията на Столична община, предлагаме в критериите за подбор и методиката за
оценка задължително да се посочат мерките за защита на кандидатите в неравностойно
положение, а именно безработни лица с трайни увреждания.
С оглед, на което предлагаме към проекта на решението да се добавят пункт III и IV, а
пункт II да се измени, както следва:
II. Възлага на основание чл. 32 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община – Конкурсната документация за обектите по т. I да се изготви
от кмета на район “Лозенец“ и внесе за съгласуване от Комисията по икономика, собственост и
дигитална трансформация.
III. Възлага на кмета на кмета на СО да издаде заповед за откриване на процедурата по
провеждане на публично оповестен конкурс за обектите, описани в т. I и утвърди конкурсна
документация по т. II.
На основание чл. 6 и чл. 7 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община предлагаме към решението да се добави пункт IV, със следния
текст:
IV. При изработване на проектите за преместваемите обекти и мобилните съоръжения да
се спазват актуалните разпоредби на НПОРИМДЕРДТСО по отношение на размера, вида и
мобилността на съоръженията.
Правните основания, посочени в доклада и проекта за решение, а именно: чл. 21, ал. 1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 7
от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската
собственост, чл. 1, т. 2, чл. 4, ал. 3, и чл. 30, ал. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти,
за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламна дейност
на територията на СО са правилни, съотносими с фактическата обстановка и действащата
нормативна уредба.
Към останалите правни основания предлагам да се добавят: чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл.
10, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 19, ал. 9 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община, с които се цели спазването на нормативните разпоредби при
изработване на проектите за преместваемите обекти и мобилните съоръжения по отношение на
размера, вида и мобилността на съоръженията.
Целесъобразността на предложението за конкурс следва да се преценява от Столичния
общински съвет, съобразно изложените от вносителя мотиви и направените от нас допълнения
на проекта за решение и правните основания.
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Дончо Барбалов

Дончо Барбалов
Заместник-кмет на Столична община
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

арх. Здравко Здравков
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
УЛ. „МОСКОВСКА” №33
ДОКЛАД
ОТ КОНСТАНТИН ПАВЛОВ - КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”
Относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на
обособени части от терени публична общинска собственост на територията на район
„Лозенец” по одобрени от гл. архитект на Столична община схеми на разполагане.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и ал. 4
от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, предлагам да бъде
открита процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на
части от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения на територията на район „Лозенец”,
съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столична община. Документите, които
предоставяме за местоположението, вида, площта и предназначението /функцията/ на
предвидените за поставяне преместваеми обекти са съгласувани от Кмета и главния
архитект на район „Лозенец“ и одобрени от главния архитект на Столична община.
Теренът представлява част от ПИ с идентификатор 68134.903.1170 от КККР,
съставляващ УПИ I-„За зоопарк“, кв.1, м. „Зоопарк“, по действащия регулационен план на
м. „Борисова градина – Погребите II-ра част“, одобрен със Заповед №РД-50-126/20.03.1997
г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003
г. на СОС, регулационен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение №44
по Протокол №24/30.03.2001 г. на СОС, и Заповед №РД-09-1944/16.10.2002 г. на кмета на
Столична община, действащ план за регулация на кв.40 на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“,
одобрен с Решение №13 по Протокол №32/10.12.2001 г. на СОС, действащ план за регулация
на м. „Група Зоопарк“, одобрен с Решение №10 по Протокол №32/10.12.2001 г. на СОС,
действащ план за регулация на м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, одобрен с
РЕшение №254 по Протокол №17/31.05.202 г. на СОС и Решение №703 по Протокол
№42/26.10.2017 г. на СОС, ИПР и ПЗ, одобрени с Решение №21 по Протокол
№55/23.01.2014 г. на СОС.
Съгласно становище на главния архитект на район „Лозенец“ ПИ с идентификатор
68134.903.1170 от КККР, за който е отреден УПИ I-„за Зоопарк“, кв.1 от действащия план
на м. „Зоопарк“ II-ра част, съгласно ЗУЗСО и ОУП на СО, приет с Решение №697 по
Протокол №51/19.11.2009 г. и Решение №960/16.12.2009 г. на Министерски съвет, е
категоризиран в устройствена зона „Тзсп“ – терен за зелени площи със специфичен режим,
за която по правилата и нормите е регламентиран като задължителен процент на
озеленяване 60%. Съгласно действащия ЗРП на м. „Зоопарк“, който е одобрен с Решение
T: 02 / 865 67 09
E: lozenets@sofia.bg
lozenets.sofia.bg

№21 по Протокол №55, т.21 от 23.01.2014 г. на СОС, УПИ I-„за Зоопарк“, кв.1, м. „Зоопарк“
попада в устройствена зона „Терени за специални зелени площи“ (Тзсп), които отговарят на
предвидените в ОУП на СО. Одобрени са план схеми на инженерната инфраструктура –
ВиК, Ел. снабдителна мрежа и Топлоснабдяване, както и Обща схема на поставяне на
преместваеми обекти и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти. Няма заявени
или удовлетворени реституционни претенции в законоустановените срокове по ЗВСОНИ,
ЗОЕГПНСИ, ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗС и други.
С оглед горното предлагам посочените по-долу части от терен – публична общинска
собственост за отдаване под наем, а именно:
1. Част от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема
№1 от Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина –
София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както
следва:
1.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на дребни
пакетирани стоки с площ от 9 кв.м.;
1.2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на
безалкохолни напитки с площ от 9 кв.м.;
1.3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед с площ от 2,25 кв.м.;
1.4. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 2,25
кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилионите: за продажба на дребни пакетирани
стоки – 1 брой; за продажба на безалкохолни напитки – 1 брой. Обектите са посочени в
одобрена от Главния архитект на Столична община схема №1 във връзка с Протокол №ЕСГ-92 от 03.12.2013 г.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на сладолед
– 1 брой; за продажба на захарен памук – 1 брой. Обектите са посочени в одобрена от
Главния архитект на Столична община схема №1 във връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от
03.12.2013 г.
Началната конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител,
сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО:
 По т.1.1. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №1 от одобрена Схема №1 на главния архитект на Столична
община е в размер на 48,93 лв. (четиридесет и осем лева и 93 ст.) без ДДС или общо в размер
на 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.1.2. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №2 от одобрена Схема №1 на главния архитект на Столична
община е в размер на 48,93 лв. (четиридесет и осем лева и 93 ст.) без ДДС или общо в размер
на 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.1.3. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №3 от одобрена Схема №1 на главния архитект на Столична община
е в размер на 120,44 лв. (сто и двадесет лева и 44 ст.) без ДДС или общо в размер на 271 лв.
(двеста седемдесет и един лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.1.4. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №3 от одобрена Схема №1 на главния архитект на Столична община
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е в размер на 120,44 лв. (сто и двадесет лева и 44 ст.) без ДДС или общо в размер на 271 лв.
(двеста седемдесет и един лева) без ДДС за цялата площ.
2. Част от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема
№2 от Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина –
София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както
следва:
2.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на
безалкохолни напитки с площ от 9 кв.м.;
2.2. Мобилно търговско съоръжение за продажба на пуканки с площ от 1,50 кв.м.;
2.3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 0,80
кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилиона – за продажба на безалкохолни
напитки. Обектът е посочен в одобрена от Главния архитект на Столична община схема №2
във връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от 03.12.2013 г.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на пуканки
– 1 брой; за продажба на захарен памук – 1 брой. Обектите са посочени в одобрена от
Главния архитект на Столична община схема №2 във връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от
03.12.2013 г.
Началната конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител,
сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО:
 По т.2.1. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №1 от одобрена Схема №2 на главния архитект на Столична
община е в размер на 49,44 лв. (четиридесет и девет лева и 44 ст.) без ДДС или общо в размер
на 445 лв. (четиристотин четиридесет и пет лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.2.2. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №2 от одобрена Схема №2 на главния архитект на Столична община
е в размер на 124,56 лв. (сто двадесет и четири лева и 56 ст.) без ДДС или общо в размер на
187 лв. (сто осемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.2.3. – началната конкурсна месечна цена за разполагане на мобилно търговско
съоръжение №3 от одобрена Схема №2 на главния архитект на Столична община е в размер
на 103 лв. (сто и три лева) без ДДС за цялата площ.
3. Част от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема
№3 от Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина –
София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както
следва:
3.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на кафе и
закуски с площ от 9 кв.м.;
3.2. Мобилно търговско съоръжение за продажба на ядки с площ от 1,50 кв.м.;
3.3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед с площ от 1,50 кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилиона – за продажба на кафе и закуски.
Обектът е посочен в одобрена от Главния архитект на Столична община схема №3 във
връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от 03.12.2013 г.
T: 02 / 865 67 09
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Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на ядки – 1
брой; за продажба на сладолед – 1 брой. Обектите са посочени в одобрена от Главния
архитект на Столична община схема №3 във връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от 03.12.2013 г.
Началната конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител,
сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО:
 По т.3.1. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №1 от одобрена Схема №3 на главния архитект на Столична
община е в размер на 50,15 лв. (петдесет лева и 15 ст.) без ДДС или общо в размер на 451
лв. (четиристотин петдесет и един лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.3.2. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №2 от одобрена Схема №3 на главния архитект на Столична община
е в размер на 124,56 лв. (сто двадесет и четири лева и 56 ст.) без ДДС или общо в размер на
187 лв. (сто осемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.3.3. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №3 от одобрена Схема №3 на главния архитект на Столична община
е в размер на 124,56 лв. (сто двадесет и четири лева и 56 ст.) без ДДС или общо в размер на
187 лв. (сто осемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.
4. Част от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема
№4 от Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина –
София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както
следва:
4.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на печатни
издания с площ от 9 кв.м.;
4.2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на дребни
пакетирани стоки с площ от 9 кв.м.;
4.3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 1,50
кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилионите: за продажба на печатни
произведения – 1 брой; за продажба на дребни пакетирани стоки – 1 брой. Обектът е посочен
в одобрена от Главния архитект на Столична община схема №4 във връзка с Протокол №ЕСГ-92 от 03.12.2013 г.
Специфично конкурсно условие за мобилното съоръжение: за продажба на захарен
памук. Обектите са посочени в одобрена от Главния архитект на Столична община схема
№4 във връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от 03.12.2013 г.
Началната конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител,
сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО:
 По т.4.1. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №1 от одобрена Схема №4 на главния архитект на Столична
община е в размер на 50,15 лв. (петдесет лева и 15 ст.) без ДДС или общо в размер на 451
лв. (четиристотин петдесети един лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.4.2. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №2 от одобрена Схема №4 на главния архитект на Столична

бул. „Васил Левски“ 2, София 1142

община е в размер на 49,78 лв. (четиридесет и девет лева и 78 ст.) без ДДС или общо в размер
на 448 лв. (четиристотин четиридесет и осем лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.4.3. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №3 от одобрена Схема №4 на главния архитект на Столична община
е в размер на 126 лв. (сто двадесет и шест лева) без ДДС или общо в размер на 189 лв. (сто
осемдесет и девет лева) без ДДС за цялата площ.
5. Част от имот – публична общинска собственост за поставяне на мобилни
съоръжения от подробно описани в одобрена Схема №5 от Главния архитект на Столична
община на територията на „Зоологическа градина – София“ в ПИ с идентификатор
68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както следва:
5.1. Мобилно търговско съоръжение за продажба на ядки с площ от 1,50 кв.м.;
5.2. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 1,50
кв.м.;
5.3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед с площ от 1,50 кв.м.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на ядки – 1
брой; за продажба на захарен памук – 1 брой; за продажба на сладолед – 1 брой. Обектите
са посочени в одобрена от Главния архитект на Столична община схема №5 във връзка с
Протокол №ЕС-Г-92 от 03.12.2013 г.
Началната конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител,
сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО:
 По т.5.1. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №1 от одобрена Схема №5 на главния архитект на Столична община
е в размер на 118,12 лв. (сто и осемнадесет лева и 15 ст.) без ДДС или общо в размер на 177
лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.5.2. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №2 от одобрена Схема №5 на главния архитект на Столична община
е в размер на 118,12 лв. (сто и осемнадесет лева и 15 ст.) без ДДС или общо в размер на 177
лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.5.3. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №3 от одобрена Схема №5 на главния архитект на Столична община
е в размер на 118,12 лв. (сто и осемнадесет лева и 15 ст.) без ДДС или общо в размер на 177
лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.
6. Част от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилно съоръжение от подробно описани в одобрена Схема
№6 от Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина –
София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както
следва:
6.1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на
безалкохолни напитки с площ от 9 кв.м.;
6.2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на кафе,
закуски с площ от 9 кв.м.;
6.3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на ядки с площ от 1,50 кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилионите: за продажба на безалкохолни
напитки– 1 брой; за продажба на кафе, закуски – 1 брой. Обектите са посочени в одобрена
T: 02 / 865 67 09
E: lozenets@sofia.bg
lozenets.sofia.bg

от Главния архитект на Столична община схема №6 във връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от
03.12.2013 г.
Специфично конкурсно условие за мобилното съоръжение – за продажба на ядки.
Обектът е посочен в одобрена от Главния архитект на Столична община схема №6 във
връзка с Протокол №ЕС-Г-92 от 03.12.2013 г.
Началната конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител,
сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с
недвижими имоти на СО:
 По т.6.1. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №1 от одобрена Схема №6 на главния архитект на Столична
община е в размер на 48,93 лв. (четиридесет и осем лева и 93 ст.) без ДДС или общо в размер
на 441 лв. (четиристотин четиридесет и един лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.6.2. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на
преместваемо съоръжение №2 от одобрена Схема №6 на главния архитект на Столична
община е в размер на 48,93 лв. (четиридесет и осем лева и 93 ст.) без ДДС или общо в размер
на 441 лв. (четиристотин четиридесет и един лева) без ДДС за цялата площ.
 По т.6.3. – началната конкурсна месечна цена за 1 кв.м. за разполагане на мобилно
търговско съоръжение №3 от одобрена Схема №6 на главния архитект на Столична община
е в размер на 119,33 лв. (сто и деветнадесет лева и 33 ст.) без ДДС или общо в размер на 179
лв. (сто седемдесет и девет лева) без ДДС за цялата площ.
Предложенията за началните конкурсни наемни цени на горепосочените терени
общинска собственост са определени съгласно чл.30, ал.4 от НУРПТК, чл.6 и чл.7 от
Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община /НЦСНИСО/ и
представляват пазарни цени определени от лицензиран експерт-оценител притежаващ
сертификат № 900400028 от 20.07.2010 г. издаден от КНОБ и рамков договор № СОА19ДГ56-509 от 09.05.2019 г., сключен със Столична община.
На основание чл. 30, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, рекламните,
информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община, предлагам посочените части от имот – публична
общинска собственост да бъдат отдадени под наем за срок до 5 (пет) години.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект решение на СОС
2. Експертни оценки – 6 (шест) броя
3. Схеми №№1, №2, №3, №4, №5 и №6, одобрени от главния архитект на Столична
община.
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ№........
За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на
обособени части от терен - публична общинска собственост за разполагане на преместваеми
обекти на територията на район „Лозенец”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал. 2 и
ал. 3 от Наредбата за общинска собственост, чл.1, т.2, чл.4, ал.З и чл.ЗО, ал.1, ал.4, чл.31, ал.З от
Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл.ЗО, ал.1 от Наредба за
преместваемите обекти, рекламите, информационни и монументално-декоративни елементи и
за рекламната дейност на територията на CO

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Да бъде открита процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части
от терен - публична общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 68134.903.1170 по
КККР, одобрени със Заповед №РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, за
който имот е отреден УПИ 1-„За зоопарк“, кв.1, м. „Зоопарк“ по действащия регулационен план
на м. „Борисова градина - Погребите П-ра част“, одобрен със Заповед №РД-50-126/20.03.1997 г.
на главния архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 г. на
СОС, регулационен план на м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение №44 по
Протокол №24/30.03.2001 г. на СОС, и Заповед №РД-09-1944/16.10.2002 г. на кмета на
Столична община, действащ план за регулация на кв.40 на м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“,
одобрен с Решение №13 по Протокол №32/10.12.2001 г. на СОС, действащ план за регулация на
м. „Група Зоопарк“, одобрен с Решение №10 по Протокол №32/10.12.2001 г. на СОС, действащ
план за регулация на м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, одобрен с Решение №254
по Протокол №17/31.05.202 г. на СОС и Решение №703 по Протокол №42/26.10.2017 г. на СОС,
ИПР и ПЗ, одобрени с Решение №21 по Протокол №55/23.01.2014 г. на СОС, за разполагане на
преместваеми обекти - павилиони по типов проект и мобилни търговски съоръжения съгласно
одобрени схеми от главния архитект на Столична община, за срок от 5 (пет) години, както
следва:
1. Част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема №1 от
Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина - София“ в
ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“ - 2 (два) броя
павилиони по типов проект (общински или корпоративен) с индивидуална площ от 9 кв.м. и 2
(два) броя мобилни търговски съоръжения с индивидуална площ от 2,25 кв.м.

Специфично конкурсно условие за павилиони: за продажба на дребни пакетирани стоки
- 1 брой; за продажба на безалкохолни напитки - 1 брой.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на сладолед - 1
брой; за продажба на захарен памук - 1 брой.
Начална конкурсна месечна наемна цена за павилионите е 48,93 лв. (четиридесет и осем
лева и 93 ст.) без ДДС на кв.м. или 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС за цялата
площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения е 120,44 лв. (сто и
двадесет лева и 44 ст.) без ДДС на кв.м. или 271 лв. (двеста седемдесет и един лева) без ДДС за
цялата площ.
2. Част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема №2 от
Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина - София" в
ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“ - 1 (един) брой
павилион по типов проект (общински или корпоративен) с индивидуална площ от 9 кв.м. и 2
(два) броя мобилни търговски съоръжения с индивидуална площ от 1,50 кв.м. и 0,80 кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилиона: за продажба на безалкохолни напитки.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на пуканки - 1
брой; за продажба на захарен памук - 1 брой.
Начална конкурсна месечна наемна цена за павилиона е 49,44 лв. (четиридесет и девет
лева и 44 ст.) без ДДС на кв.м. или 445 лв. (четиристотин четиридесет и пет лева) без ДДС за
цялата площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения: е 124,56 лв. (сто
двадесет и четири лева и 56 ст.) без ДДС на кв.м. или 187 лв. (сто осемдесет и седем лева) без
ДДС за цялата площ и 103 лв. (сто и три лева) без ДДС за мобилното съоръжение с площ от
0,80 кв.м.
3. Част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема №3 от
Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина - София“ в
ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“ - 1 (един) брой
павилион по типов проект (общински или корпоративен) с индивидуална площ от 9 кв.м. и 2
(два) броя мобилни търговски съоръжения с индивидуална площ от 1,50 кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилиона: за продажба на кафе и закуски.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на ядки - 1
брой; за продажба на сладолед - 1 брой.
Начална конкурсна месечна наемна цена за павилиона е 50,15 лв. (петдесет лева и 15 ст.)
без ДДС на кв.м. или 451 лв. (четиристотин петдесет и един лева)без ДДС за цялата площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения е 124,56 лв. (сто
двадесет и четири лева и 56 ст.) без ДДС на кв.м. или 187 лв. (сто осемдесет и седем лева) без
ДДС за цялата площ.
4. Част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема №4 от
Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина - София“ в
ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“ - 2 (два) броя
павилиони по типов проект (общински или корпоративен) с индивидуална площ от 9 кв.м. и 1
(един) брой мобилно търговско съоръжение с индивидуална площ от 1,50 кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилионите за продажба на печатни произведения 1 брой; за продажба на дребни пакетирани стоки - 1 брой.
Специфично конкурсно условие за мобилното съоръжение - за продажба на захарен
памук.
Начална конкурсна месечна наемна цена за павилиона е 50,15 лв. (петдесет лева и 15 ст.)
без ДДС на кв.м. или 451 лв. (четиристотин петдесет и един лева)без ДДС за цялата площ и
49,78 лв. (четиридесет и девет лева и 78 ст.) без ДДС на кв.м. или 448 лв. (четиристотин
четиридесет и осем лева) без ДДС за цялата площ.

Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилното съоръжение е 126 лв. (сто
двадесет и шест лева) без ДДС на кв.м. или 189 лв. (сто осемдесет и девет лева) без ДДС за
цялата площ.
5. Част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема №5 от
Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина - София“ в
ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“ - 3 (три) броя
мобилни търговски съоръжения с индивидуална площ от 1,50 кв.м.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на ядки - 1
брой; за продажба на захарен памук - 1 брой; за продажба на сладолед - 1 брой.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения е 118,12 лв. (сто и
осемнадесет лева и 15 ст.) без ДДС на кв.м. или 177 лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДС
за цялата площ.
6. Част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми
самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема №6 от
Главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина - София“ в
ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв.1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“ - 2 (два) броя
павилиони по типов проект (общински или корпоративен) е индивидуална площ от 9 кв.м. и 1
(един) брой мобилно търговско съоръжение е индивидуална площ от 1,50 кв.м.
Специфично конкурсно условие за павилионите: за продажба на безалкохолни напитки1 брой; за продажба на кафе, закуски - 1 брой.
Специфично конкурсно условие за мобилното съоръжение - за продажба на ядки.
Начална конкурсна месечна наемна цена за павилиона е 48,93 лв. (четиридесет и осем
лева и 93 ст.) без ДДС на кв.м. или 441 лв. (четиристотин четиридесет и един лева) без ДДС за
цялата площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилното съоръжение е 119,33 лв. (сто и
деветнадесет лева и 33 ст.) без ДДС на кв.м. или 179 лв. (сто седемдесет и девет лева) без ДДС
за цялата площ.

II. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за откриване на процедура
по провеждане на конкурса, съгласно чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси
Настоящето 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.
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