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СОА22-ГР94-1591-[7]/19.0...

рег. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА № СОА22-ГР94-1591(6) / 07.07.2022 г.

СТАНОВИЩЕ
ОТ ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
И
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: ДОКЛАД № СОА22-ГР94-1591(6) / 07.07.2022 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ В ИМОТИ
НА УЛ. „ПИРОТСКА“ № 37А, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА - 18/60 ИД. Ч. ОТ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.302.491.1, МАГАЗИНИ И АПАРТАМЕНТИ, ЗАЕДНО С
18/60 ИД. Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.302.491
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, въз основа на предоставените в машинно четим формат приложения, изразяваме становище относно законосъобразността на внесените доклад и проект за решение
от г-жа Савина Савова – Кмет на район „Възраждане“:
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С доклад вх. № СОА21-ВК08-16856(3)/ 12.2021г. Кметът на район „Възраждане“ е внесъл проект за решение за прекратяване на съсобственост между Столична община и юридически лица чрез изкупуване на общинските идеални части, в съсобствени самостоятелни
обекти в сградата и в поземления имот, находящи се в гр. София, район „Възраждане“, ул.
„Пиротска“ № 37а.
Със свое решение № 878 по Протокол № 44 от 16.12.2021г. Столичен общински съвет
не приема доклада с предложения проект за решение.
В настоящия доклад и проект за решение, по повод заявление от съсобствениците „Трансинвест 007“ ЕООД, ЕИК: 204096975 и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, ЕИК: 204377820,
представлявани от управителя - Александър Търкаланов, се предлага прекратяване на съсобственост между дружествата и Столична община чрез изкупуване на общинските идеални части, в съсобствени недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Възраждане“,
ул. „Пиротска“ № 37а, представляващи - поземлен имот с идентификатор 68134.302.491,
целият с площ от 188 кв.м, заедно с построената в него сграда с идентификатор
68134.302.491.1(източна половина от сграда близнак), в която са разположени следните
самостоятелни обекти - магазин № 1 с идентификатор 68134.302.491.1.24, магазин № 2 с
идентификатор 68134.302.491.1.25, магазин № 3 с идентификатор 68134.302.491.1.26, магазин № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.27, апартамент № 1 с идентификатор
68134.302.491.1.19, апартамент № 2 с идентификатор 68134.302.491.1.20, апартамент № 3
с идентификатор 68134.302.491.1.21, апартамент № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.22,
апартамент № 5 с идентификатор 68134.302.491.1.23 по КККР на гр. София, одобрени със
Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Столична община е собственик на 18/60 идеални части, актувани с актове за частна
общинска собственост: АЧОС № 1618/ 05.06.2020 г., АЧОС № 1620/ 11.06.2020 г., АЧОС №
1621/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1622/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1623/ 17.06.2020 г., АЧОС №
1624/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1625/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1626/ 17.06.2020 г., АЧОС №
1627/ 17.06.2020 г., за самостоятелните обекти в сградата и АЧОС № 1684/ 13.09.2021 г., за
поземления имот.
Дружествата „Трансинвест 007“ ЕООД, ЕИК: 204096975 и „Лекс Инвест 17“ ЕООД,
ЕИК: 204377820, представлявани от Александър Кирилов Търкаланов, в качеството му на
управител, се легитимират като собственици на останалите 42/60 идеални части, съгласно
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 130, том I, рег. № 3240, нот.
дело № 70/2017 г., вписан в АВ с Вх. рег. № 12205/ 09.03.2017 г., акт № 52, том XXV, д.
8241/2017 г. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 131, том I, рег. №
3241, нот. дело № 71/2017 г., вписан в АВ с Вх. рег. № 12183/ 09.03.2017 г., акт № 7, том
XXV, д. 8176/2017 г.
Съгласно Удостоверение, Изх. № 9400-6086/ 03.06.2020 г., издадено от Национален
институт за недвижимо културно наследство, гр. София, сградата на ул. „Пиротска“ № 37,
кв. 187, УПИ VI-9,10 в гр. София притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение“, декларирана
с писмо № 1787 от 21.05.1976 г. на НИПК и e включена в „Актуализиран списък на индивидуалните архитектурни, исторически и художествени паметници на културата в гр. София
– Централна градска част“.
Обектът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност – „Зона на старите пазарища“ /А-2/, гр. 16 в гр.
София, декларирана с писмо № 4469 от 22.08.1986 г. на НИПК като групов паметник на
културата. Имотът попада в границите на I-ва защитена зона на археологическия резерват
„Антична Сердика и Средновековен Средец“, обявен с ПМС № 36/ 01.06.1976 г. и включен
под № 16 в приложен към чл. 50, ал. 3 от ЗКН „Списък на археологическите резервати”.
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Към началото на 2019 г. общото техническо и експлоатационно състояние на сградата
е влошено и не отговаря на съществените изисквания на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ. Съставен е
Констативен протокол от 02.04.2019 г. от назначена комисия от длъжностни лица при район
„Възраждане“.
Със заявление, Вх. № СОА21-ГР94-3491/ 24.06.2021 г. на район „Възраждане“, дружествата - съсобственици, информират, че са възложили на специалист по консервация и
реставрация на недвижими културни ценности да извърши архитектурно-инженерно обследване на всички необходими и неотложни ремонти по цялостно укрепване, реставрирене
и консервиране на съсобствената сграда - паметник на културата, категория „местно значение“. Приложени са разработен Проект за реставрация и консервация на фасади и ремонт на покрив с изготвена количествена сметка за обекта от д-р арх. Валентина Върбанова, Удостоверение № 09-00-0011/ 25.07.2011 г. за вписване в публичния регистър по чл.
165 от Закона за културното наследство, както и становище и оферта за СМР.
Изразена е готовност, от страна на управителя на двете дружества, съсобственици, да „поеме и финансира реставрирането“ на целия имот, след прекратяване на
съсобствеността върху имота.
Получени са открито писмо, Вх. № РВЕ21-МК92-15-(3)/ 16.06.2022 г., от дружествата
- съсобственици в имота и последващо повторно открито писмо, Изх. № СОА22-ГР94-1591(5)/ 22.06.2022 г. в които съсобствениците, излагат данни за крайно обезпокоителното състояние на сградата, което и към настоящия момент продължава да е чувствително влошено, предвид обстоятелствата, че сградата се руши, като всеки пороен дъжд засилва
процесите на разрушение и е налице реална и действителна опасност от разрушаване на
сградата в най-скоро време.
Изготвена е експертна оценка от сертифициран оценител от „КОНСУЛТ 2007“
ЕООД, сключил Рамков договор със СО, за определяне на пазарната стойност на правото
на собственост върху 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи самостоятелни
обекти в сграда – магазини: от № 1 до № 4 и апартаменти: от № 1 до № 5, заедно със съответните идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491, гр. София, ул.
„Пиротска“ № 37а. Видно от изготвения доклад на оценителя, към 27.06.2022 г., пазарната
стойност на правото на собственост върху 18/60 ид. ч. от имотите е в общ размер на
243 558,00 лв. (двеста четиридесет и три хиляди петстотин петдесет и осем лева) без ДДС.
Изготвената оценка е със срок на валидност до 27.12.2022 г.
Към доклада са представени удостоверения за данъчни оценки на имотите, издадени
от ОП „Възраждане“.
Съгласно чл. 45, ал. 3, във връзка с § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗДДС
доставката на сгради или на части от тях, които не са нови - на повече от 5 години от издаване на разрешението за ползване, е освободена доставка, поради което върху цената не се
начислява ДДС.
Във връзка с посоченото и за по-голяма прецизност в т. І от проекта за решение на
ред 4 след думите „…продажба на частта на общината…“ – да се допълни текстът: „…в
размер на 18/60 идеални части от следните самостоятелни обекти в сграда,…“, а текстът „
.... или 292 269.60 (двеста деветдесет и две хиляди двеста шестдесет и девет лева и 60 ст.)
с включен ДДС; съответно 149 437,20 евро с включен ДДС“ да отпадне.
Правните основания, посочени в доклада и проекта за решение чл. 36, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, и чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация съответстват на действащата нормативна уредба.
Предвид изложеното, считаме, че предложеният проект за решение е законосъобразен.
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Целесъобразността на решението следва да се прецени от Столичен общински съвет, с
оглед на изложените от вносителя мотиви.
19.7.2022 г.

X

Ангел Джоргов

ЗА ЗАМ. КМЕТ НА НАПРАВЕНИЕ
ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗАПОВЕД ...
Signed by: Angel Ivanov Dzhorgov
19.7.2022 г.
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Zdravko Simeonov Zdravkov

Съгласували чрез АИССО:
М. Праматарова – директор на ДОС
М. Проданова – началник отдел в ДОС
Изготвил чрез АИССО: В. Павлова – главен юрисконсулт в ДОС/
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр. СОФИЯ 1303, бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62 тел.02/9814364, ф.02/9870794

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д

О К

Л А Д

от
САВИНА САВОВА - кмет на район „Възраждане”
Относно: Предложение до Столичен общински съвет за прекратяване на
съсобственост, върху недвижими имоти – частна общинска собственост, между
Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, с
местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез
продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от недвижими имоти, представляващи
самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1, заедно с 18/60 ид. ч.
от поземлен имот с идентификатор 68134.302.491 по КККР на гр. София, одобрена със
Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Столична община притежава в съсобственост с „Трансинвест 007“ ЕООД, ЕИК:
204096975 и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, ЕИК: 204377820, недвижими имоти, находящи се в
гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, представляващи - поземлен имот с
идентификатор 68134.302.491, целият с площ от 188 кв.м. заедно с построената в него
сграда с идентификатор 68134.302.491.1 (източна половина от сграда близнак), със
застроена площ от 314 кв.м., в която са разположени следните самостоятелни обекти:
- магазин № 1 с идентификатор 68134.302.491.1.24, със застроена площ от 50,40
кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 6 с площ 64,33 кв.м. и 13,07% от общите
части на сградата;
- магазин № 2 с идентификатор 68134.302.491.1.25, със застроена площ от 12,61
кв.м., заедно с 1,98 % от общите части на сградата;
- магазин № 3 с идентификатор 68134.302.491.1.26, със застроена площ от 50,10
кв.м., заедно с 8,96 % от общите части на сградата;
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- магазин № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.27, със застроена площ от 10,40
кв.м., заедно с 1,73 % от общите части на сградата;
- апартамент № 1 с идентификатор 68134.302.491.1.19, със застроена площ от 75,20
кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 1 с площ 6 кв.м., таванско помещение № 1 с
площ 8,70 кв.м., 13,30 % от общите части на сградата;
- апартамент № 2 с идентификатор 68134.302.491.1.20, със застроена площ от 83,64
кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 2 с площ 6 кв.м., таванско помещение № 2 с
площ 9,5 кв.м., 16,27 % от общите части на сградата;
- апартамент № 3 с идентификатор 68134.302.491.1.21, със застроена площ от 152,17
кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 3 с площ 6 кв.м., таванско помещение № 3 с
площ 10,70 кв.м., 28,57 % от общите части на сградата;
- апартамент № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.22, със застроена площ от 42,60
кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 4 с площ 6 кв.м., таванско помещение № 4 с
площ 6 кв.м., 7,1 % от общите части на сградата;
- апартамент № 5 с идентификатор 68134.302.491.1.23, със застроена площ от 55,20
кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 5 с площ 20 кв.м., таванско помещение № 5 с
площ 6,60 кв.м., 9,02 % от общите части на сградата;
Столична община е собственик на 18/60 идеални части, актувани с актове за
частна общинска собственост: АЧОС № 1618/ 05.06.2020 г., АЧОС № 1620/ 11.06.2020 г.,
АЧОС № 1621/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1622/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1623/ 17.06.2020 г.,
АЧОС № 1624/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1625/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1626/ 17.06.2020 г.,
АЧОС № 1627/ 17.06.2020 г., за самостоятелните обекти в сградата и АЧОС № 1684/
13.09.2021 г., за ПИ.
Дружествата „Трансинвест 007“ ЕООД, ЕИК: 204096975 и „Лекс Инвест 17“
ЕООД, ЕИК: 204377820, представлявани от Александър Търкаланов, в качеството му на
управител, се легитимират като собственици на останалите 42/60 идеални части,
съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 130, том I, рег. №
3240, нот. дело № 70/2017 г., вписан в АВ с Вх. рег. № 12205/ 09.03.2017 г., акт № 52, том
XXV, д. 8241/2017 г. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 131, том
I, рег. № 3241, нот. дело № 71/2017 г., вписан в АВ с Вх. рег. № 12183/ 09.03.2017 г., акт №
7, том XXV, д. 8176/2017 г.
В администрацията на Район „Възраждане“ по отношение влошеното техническо и
експлоатационно състояние на сградата, притежавана в съсобственост е образувана
административна преписка от месец март 2019 година.
На 16.06.2022 г. в районната администрация е получено открито писмо, Вх. №
РВЕ21-МК92-15-(3)/ 16.06.2022 г., от дружествата - съсобственици в имота, действащи
чрез представителя си по пълномощие адв. Москов – САК, както и последващо повторно
открито писмо, Изх. № СОА22-ГР94-1591-(5)/ 22.06.2022 г. (Вх. № РВЕ20-ТД26-1400(7)/22.06.2022 г.).
Видно от съдържанието на същите, съсобствениците, излагат данни за крайно
обезпокоителното състояние на сградата, което и към настоящия момент продължава
да е чувствително влошено, предвид обстоятелствата, че сградата се руши, като всеки
пороен дъжд засилва процесите на разрушение и е налице реална и действителна опасност
от разрушаване на сградата в най-скоро време.
Управителя на дружествата потвърждава обективираното от негова страна, по-рано
инвестиционно намерение да реставрира цялата сграда, ако Столичен общински
съвет вземе решение да се прекрати съществуващата съсобственост чрез продажба на
частта на общината от 18/60 ид. ч.
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По повод на изразеното инвестиционно намерение за цялостна реставрация на
сградата, паметник на културата, категория „местно значение“, в писмото си,
съсобствениците, информират, че са възложили повторно архитектурно-инженерно
обследване с актуализирани цени на строително – реставрационните дейности.
Изискано е експертно становище и оценяване на необходимите количествено-стойностни
разчети за реставриране.
За обекта е приложена подробна КСС за укрепване и реставрация на сградата, по
дейности и части: Демонтажни работи; Демонтажни работи - фасади, Довършителни
работи – фасади – жилищна част; Покрив: Демонтажни работи; Довършителни
работи; Доставка и монтаж на гръмоотводна и заземителна инсталации; Архитектура;
Електро; ВиК: Водопровод; Канализация; Други, с ценови стойности, актуални към дата
15.06.2022 г., в размер на 2 019 546,92 лв. (два милиона деветнадесет хиляди петстотин
четиридесет и шест лева и 0.92 ст.) с ДДС. Като съсобствениците посочват, че
цялостното възстановяване и реконструкция вероятно ще струва няколко пъти повече от
посочените неотложни ремонти. Видно от изложеното в писмото за общо укрепване и
обезопасяване на сградата, от страна на управителя на дружествата - съсобственици, към
днешна дата са вложени над сто и двадесет хиляди лева.
С оглед на изложената обстановка относно фактическото състояние на сградата в
подаденото писмо от съсобствениците и писмо, Изх. № СОА22-ГР94-1591-(1)/ 04.04.2022
г., от Постоянна комисия за връзки с гражданското общество, е извършена проверка от
комисия длъжностни лица при район „Възраждане“- СО.
Резултатите от извършената проверка са отразени в Констативен протокол от
20.06.2022 г., видно от съдържанието на който, общото техническо състояние на сградата
не отговаря на съществените изисквания на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ. Мазилката на фасадите
на сградата е обрушена, на места е подкожушена и на други се руши. Архитектурната
орнаментика по фасадите на сградата е нарушена. Част от корниза на сградата се е
саморазрушил. Подпрозорчените первази и балконите откъм ул. „Пиротска“ са пропукани
и обрушени. Комините на сградата са в процес на разрушаване, като част от върховата
тухлена зидария е нарушена. Покривната конструкция на места е прогнила, покрита е с
керемиди, като част от керемидите на покрива са разместени, на отделни места счупени, и
се нуждае от извършване на съответните консервационно-реставрационни работи.
Металните парапети на част от балконите са коризирали и създават реална опасност от
нараняване или инциденти.
Сградата на ул. „Пиротска“ № 37, кв. 187, УПИ VI-9,10 в гр. София притежава
статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна
категория „местно значение“, декларирана с писмо № 1787 от 21.05.1976 г. на НИПК
и e включена в „Актуализиран списък на индивидуалните архитектурни, исторически и
художествени паметници на културата в гр. София – Централна градска част“.
Обектът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със
статут на групова недвижима културна ценност – „Зона на старите пазарища“ /А-2/, гр. 16
в гр. София, декларирана с писмо № 4469 от 22.08.1986 г. на НИПК като групов паметник
на културата.
Имотът попада в границите на I-ва защитена зона на археологическия резерват
„Антична Сердика и Средновековен Средец“, обявен с ПМС № 36/ 01.06.1976 г. и включен
под № 16 в приложен към чл. 50, ал. 3 от ЗКН „Списък на археологическите резервати”.
Съгласно становище на Главния архитект на Район „Възраждане“ по действащия
план за застрояване – ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-50-1253/09.10.2006 г. на
Главния архитект на София, се предвижда запазване на четириетажната сграда с
магазини в партера и надстрояването й с един етаж. Новопредвиденото с действащия
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ПУП надстрояване е 157 м2. Устройствени показатели по ОУП: Имотът попада в
устройствена зона Ц2 – зона на стария градски център. Пл = от 60% до 80 %; Кинт = 3,5
до 5; озеленяване – мин. Озеленена площ 30% до 20 %; височина на корниза се определя с
РУП.
Независимо от изтеклия период от време, от образуване на преписката по молба,
Вх. № РВЕ20-ТД26-1400/15.09.2020 г., за прекратяване на съсобствеността от
15.09.2020 г. до настоящия момент, състоянието на сградата, не е променено в
положителна насока, а е значително влошено, силно компроментирано, рушащо се с
всеки изминал ден. Сградата е станала вредна и в санитарно-хигиенно отношение.
Неизбежно с напредване на времето действителното фактическото състояние на
сградата е доведено до пред реалната опасност от срутване и разрушаването й, предвид
което същата се е превърнала и в реална опасност, да засегне съседната на нея сграда, с
идентификатор 68134.302.491.2, която е на калкан.
Изминалият есенно-зимен период съпроводен съответно с минусови температури и
валежи и пролетен период, са обективен и неизбежен фактор, които също неминуемо
оказват влияние върху тежкото състояние на сградата на ул. „Пиротска“ № 37а, и нуждата
от вземане на ефективни, спешни и неотложни действия за запазването и
реставрацията й.
Спешната необходимост от предприемане на реални действия за укрепване,
реставриране и консервиране на сградата, произтича и от това, че предстои новия есеннозимен период, настъпването на който, като трети поред такъв, следва да бъде отчетен
неизбежно като обективен фактор, водещ до сериозно допълнително влошаване
състоянието на сградата, поставянето под въпрос дали конструкцията на същата би
издържала във времево отношение, както и превръщането и в още по-голяма опасност за
здравето и живота на преминаващите хора и автомобили, ако същата се самосрути.
Отлагането във времето и невземането на необходимите мерки за запазването и
реставрацията на сградата би довело до довеждането на същата в състояние при
което сградата,притежаваща статут на архитектурно-строителна недвижима
културна ценност с категория „местно значение“ да не може да се поправи, заздрави и
реставрира и да бъде унищожена като паметник на културата.
По възлагане на район „Възраждане“ – СО е изготвена актуализирана експертна
пазарна оценка от сертифициран оценител, „КОНСУЛТ 2007“ ЕООД, сключил Рамков
договор със СО, за определяне на пазарната стойност на правото на собственост върху
18/60 ид. ч. от недвижими имоти – ЧОС, представляващи самостоятелни обекти в
сграда – магазини: от № 1 до № 4 и апартаменти: от № 1 до № 5, заедно със съответните
прилежащи към тях помещения и идеални части от поземлен имот с идентификатор
68134.302.491, гр. София, ул. „Пиротска“ № 37а.
Видно от изготвения доклад на оценителя, към датата на оценката - 27.06.2022
г., актуализираната ОБЩА пазарна стойност на правото на собственост върху 18/60
ид. ч. от самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.302.491.1 – магазини № 1,
2, 3, и 4 и апартаменти № 1, 2, 3, 4 и 5, със съответните складови помещения и идеални
части от общите части на сградата и от ПИ с идентификатор 68134.302.491 и площ от
188,00 кв.м., представляващ част от УПИ VI 9,10,11,12,13 за ЖС и КОО, от кв. 187, намиращ се на
ул. „Пиротска“ № 37а, е в общ размер на 243 558.00 лв., без включен ДДС (двеста
четиридесет и три хиляди петстотин петдесет и осем лева) или 292 269.60 лв., с ДДС
(двеста деветдесет и две хиляди двеста шестдесет и девет лева и 0.60 ст.), съответно
124 531.00 евро без ДДС (сто двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и едно евро) и
149 437.20 евро с ДДС (сто четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и седем
евро и 0.20), образувана от съответните пазарни стойности по обекти:
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- 18/60 ид. ч. от обект – магазин № 1 с идентификатор 68134.302.491.1.24, със
застроена площ от 50,40 кв.м. – 34 106 лева, без ДДС или 40 927.20 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 2 255,67 лева или 2 706,80 лева, с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – магазин № 2 с идентификатор 68134.302.491.1.25, със
застроена площ от 12,61 кв.м. – 5 758 лева, без ДДС или 6 909.60 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 522,00 лева или 1 826,40 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – магазин № 3 с идентификатор 68134.302.491.1.26, със
застроена площ от 50,10 кв.м. – 23 405 лева, без ДДС или 28 086 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 557,22 лева или 1 868,66 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – магазин № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.27, със
застроена площ от 10,40 кв.м. – 4 854 лева, без ДДС или 5 824,80 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 555,71 лева или 1 866,85 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – апартамент № 1 с идентификатор 68134.302.491.1.19, със
застроена площ от 75,20 кв.м. – 32 364 лева, без ДДС или 38 836,80 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 434,58 лева или 1 721,50 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – апартамент № 2 с идентификатор 68134.302.491.1.20, със
застроена площ от 83,64 кв.м. – 36 293 лева, без ДДС или 43 551.60 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 446,41 лева или 1 735,70 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – апартамент № 3 с идентификатор 68134.302.491.1.21, със
застроена площ от 152,17 кв.м. – 65 075 лева, без ДДС или 78 090 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 425,50 лева или 1 710,60 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – апартамент № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.22, със
застроена площ от 42,60 кв.м. – 18 194 лева, без ДДС или 21 832,80 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 423,60 лева или 1 708,32 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
- 18/60 ид. ч. от обект – апартамент № 5 с идентификатор 68134.302.491.1.23, със
застроена площ от 55,20 кв.м. – 23 509 лева, без ДДС или 28 210,80 лева, с ДДС; пазарна
стойност на 1 м2 без ДДС – 1 419,60 лева или 1 703,52 с ДДС на 1 м2 без ДДС;
Изготвената оценка е със срок на валидност – 6 (шест) месеца. Оценката е съобразена
с Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по
Протокол № 7 от 28.02.2008 г.
Актуалните данъчни оценки, към дата 23.06.2022 г., съгласно представени 10 броя
удостоверения за данъчна оценка, издадени от Отдел „ОП“ Възраждане, на правото на
собственост върху 18/60 ид. ч. от недвижимите имоти – ЧОС, предмет на доклада, са
както следва:
- 18/60 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68134.302.491, целият с площ от 188,00 кв.м. –
3 172.40 лв. (три хиляди сто седемдесет и два лева и 0.40 ст.);
- 18/60 ид. ч. от МАГАЗИН № 1, ет. 1, с идентификатор 68134.302.491.1.24 – 9 149.30
лв. (девет хиляди сто четиридесет и девет лева и 0.30 ст.);
- 18/60 ид. ч. от МАГАЗИН № 2, ет. 1, с идентификатор 68134.302.491.1.25 – 1 296.40
лв. (хиляда двеста деветдесет и шест лева и 0.40 ст.);
- 18/60 ид. ч. от МАГАЗИН № 3, ет. 1, с идентификатор 68134.302.491.1.26 – 5 664.50
лв. (пет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 0.50 ст.);
- 18/60 ид. ч. от МАГАЗИН № 4, ет. 1, с идентификатор 68134.302.491.1.27 – 1 069.20
лв. (хиляда шестдесет и девет лева и 0.20 ст.);
- 18/60 ид. ч. от АПАРТАМЕНТ № 1, ет. 2, с идентификатор 68134.302.491.1.19 –
5 845.90 лв. (пет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева и 0.90 ст.);
- 18/60 ид. ч. от АПАРТАМЕНТ № 2, ет. 2, с идентификатор 68134.302.491.1.20 –
6 483.20 лв. (шест хиляди четиристотин осемдесет и три лева и 0.20 ст.);
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- 18/60 ид. ч. от АПАРТАМЕНТ № 3, ет. 3, с идентификатор 68134.302.491.1.21 –
11 541.90 лв. (единадесет хиляди петстотин четиридесет и един лева и 0.90 ст.);
- 18/60 ид. ч. от АПАРТАМЕНТ № 4, ет. 4, с идентификатор 68134.302.491.1.22 –
3 392.50 лв. (три хиляди триста деветдесет и два лева и 0.50 ст.);
- 18/60 ид. ч. от АПАРТАМЕНТ № 5, ет. 4, с идентификатор 68134.302.491.1.23 –
4 639.40 лв. (четири хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 0.40 ст.);
Общата данъчна оценка на правото на собственост върху 18/60 ид. ч. от
гореописаните недвижимите имоти – ЧОС, предмет на доклада е 52 254,70 лв. (петдесет
и две хиляди двеста петдесет и четири лева и 0.70 ст.).
Реализирането на инвестиционното намерение от страна на управителя на двете
дружества съсобственици, да „поеме и финансира“ реставрирането на целия имот“, след
прекратяване на съсобствеността чрез продажба на общинската част, би запазило
съществуването на сградата, построена около 1906 г.
Общинската част от сградата е в размер на 18/60 ид. ч, заедно с толкова ид. ч. от
ПИ, е реално неизползваема, а притежавана само като идеални части, не носещи
никакви приходи и дивиденти в полза на общинския бюджет.
С оглед спешната нужда от незабавно предприемане на действия по укрепване,
реставриране и консервиране, с оглед спасяване на сградата, в която СО е съсобственик,
със съответните права и задължения за участие в ползите и тежестите на общата вещ
съразмерно с частта си по гражданското законодателство, би се стигнало до реално
понасяне на невъзвръщаеми, в дългосрочен период от време, значителни финансови
разходи, необходими, от една страна за укрепване, реставриране и консервиране на
сградата, а от друга съответно и до заплащане на вече извършени, през годините, дейности
за общо укрепване и обезопасяване, от страна на дружествата, съсобственици,
притежаващи 42/60 ид. ч. в съсобствеността, което не би било целесъобразно с оглед
реалното силно влошеното състояние на сградата и нейната амортизация.
Следва да бъде отчетено положителното въздействие върху територията на района,
при бъдещото реализиране на инвестиционното намерение на дружествата, съсобственици,
да извършат цялостна реставрация на сградата, доказателства за действителното
реализиране на което са разработен проект за реставрация и консервация на фасади и
ремонт на покрив, посочена информация за повторно възлагане на архитектурноинженерно обследване и изготвена повторна количествено - стойностна сметка.
Предвид гореизложените крайно обезпокоителни и нетърпящи отлагане във времето
данни и обстоятелства относно действителното състояние на притежаваните в
съсобственост недвижими имоти на ул. Пиротска № 37А, предлагам на основание чл. 36,
ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, с оглед дадените
правомощия на Столичен общински съвет, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, да бъде взето решение за прекратяване на
съсобствеността върху гореописаните недвижими имоти, чрез продажба на частта на
общината, в размер на 18/60 ид. ч. на съсобствениците - „Трансинвест 007“ ЕООД,
ЕИК: 204096975 и „Лекс Инвест 17“ ЕООД, ЕИК: 204377820.
Приложение:
1. Проект на Решение на СОС – 2 екземпляра;
2. Копия от АЧОС за самостоятелните обекти и за ПИ;
3. Копия от скици на самостоятелните обекти и за ПИ;
4. Копия от Нот. акт – 2 броя;
6

5. Копия от Данъчни оценки на обектите;
6.Копие от Удостоверение, Изх. № 9400-6086/ 03.06.2020 г., издадено от
Национален институт за недвижимо културно наследство, гр. София;
7. Копие от Констативен протокол от 20.06.2022 г.;
8. Копие от открито писмо, Вх. № РВЕ21-МК92-15-(3)/ 16.06.2022 г., и от открито
писмо, Изх. № СОА22-ГР94-1591-(5)/ 22.06.2022 г. (Вх. № РВЕ20-ТД26-1400(7)/22.06.2022 г.);
9. Копие от актуална експертна оценка за определяне на пазарната стойност на
правото на собственост, изготвена от „КОНСУЛТ 2007“ ЕООД;
10. Становище, Вх. № Към РВЕ20-ТД26-1400-4/11.11.2021 г. от Главен архитект на
район „Възраждане“ – СО;
11. Удостоверение на отдел „УОС, ЖН, РКТД“ - район „Възраждане“ – СО;

С уважение,
КМЕТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”- СО :

Възстановим подпис

X

Савина Савова

Подписано от: SAVINA YORDANOVA SAVOVA

Съгласувал:

Възстановим подпис

X

Михаела Ралчева, ст. юрис...
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е

№_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
Относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Възрждане“, ул. „Пиротска“ №
37А, чрез продажба на частта на общината - 18/60 ид. ч. от самостоятелни обекти в
сграда с идентификатор 68134.302.491.1, заедно с 18/60 ид. ч. от поземлен имот с
идентификатор 68134.302.491.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за общинската собственост

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за прекратяване на съществуващата съсобственост между
Столична община и „Трансинвест 007“ ЕООД, ЕИК: 204096975 и „Лекс Инвест 17“
ЕООД, ЕИК: 204377820, представлявани от Александър Търкаланов, действащ в
качеството си на управител, чрез продажба на частта на общината, а именно:
- магазин № 1 с идентификатор 68134.302.491.1.24, със застроена площ от 50,40
кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 6 с площ 64,33 кв.м. и 13,07% от общите
части на сградата;
- магазин № 2 с идентификатор 68134.302.491.1.25, със застроена площ от 12,61
кв.м., заедно с 1,98 % от общите части на сградата;
- магазин № 3 с идентификатор 68134.302.491.1.26, със застроена площ от 50,10
кв.м., заедно с 8,96 % от общите части на сградата;
- магазин № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.27, със застроена площ от 10,40
кв.м., заедно с 1,73 % от общите части на сградата;
- апартамент № 1 с идентификатор 68134.302.491.1.19, със застроена площ от
75,20 кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 1 с площ 6 кв.м., таванско
помещение № 1 с площ 8,70 кв.м., 13,30 % от общите части на сградата;
- апартамент № 2 с идентификатор 68134.302.491.1.20, със застроена площ от
83,64 кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 2 с площ 6 кв.м., таванско
помещение № 2 с площ 9,5 кв.м., 16,27 % от общите части на сградата;
- апартамент № 3 с идентификатор 68134.302.491.1.21, със застроена площ от
152,17 кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 3 с площ 6 кв.м., таванско
помещение № 3 с площ 10,70 кв.м., 28,57 % от общите части на сградата;
- апартамент № 4 с идентификатор 68134.302.491.1.22, със застроена площ от
42,60 кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 4 с площ 6 кв.м., таванско
помещение № 4 с площ 6 кв.м., 7,1 % от общите части на сградата;

- апартамент № 5 с идентификатор 68134.302.491.1.23, със застроена площ от
55,20 кв.м., заедно с прилежащите към него мазе № 5 с площ 20 кв.м., таванско
помещение № 5 с площ 6,60 кв.м., 9,02 % от общите части на сградата;
разположени в сграда с идентификатор 68134.302.491.1 (източна половина
от сграда близнак), със застроена площ от 314 кв.м., заедно със 18/60 идеални части
от поземлен имот – ПИ с идентификатор 68134.302.491, целият с площ от 188 кв. м.
находящ се в район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, по КККР на гр. София,
одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
представляващ част от УПИ VI 9,10,11,12,13 за ЖС и КОО, от кв. 187, актувани с актове за
частна общинска собственост: АЧОС № 1618/ 05.06.2020 г., АЧОС № 1620/ 11.06.2020
г., АЧОС № 1621/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1622/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1623/ 17.06.2020
г., АЧОС № 1624/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1625/ 17.06.2020 г., АЧОС № 1626/ 17.06.2020
г., АЧОС № 1627/ 17.06.2020 г., за самостоятелните обекти в сградата и АЧОС № 1684/
13.09.2021 г., за ПИ, на Район „Възраждане“ – СО, по актуална пазарна цена, не пониска от определената съгласно изготвена експертна оценка от сертифициран експертоценител, сключил рамков договор със Столична община - „КОНСУЛТ 2007“ ЕООД,
(Доклад на оценителя, Вх. № РВЕ22-ТД26-1027-(1)/27.06.2022 г. на район
„Възраждане“ - СО), в общ размер на 243 558.00 лв. (двеста четиридесет и три хиляди
петстотин петдесет и осем лева), без включен ДДС или 292 269.60 лв. (двеста
деветдесет и две хиляди двеста шестдесет и девет лева и 0.60 ст.), с включен ДДС,
съответно 124 531.00 евро, без включен ДДС (сто двадесет и четири хиляди петстотин
тридесет и едно евро) и 149 437.20 евро с включен ДДС (сто четиридесет и девет
хиляди четиристотин тридесет и седем евро и 0.20).
II. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за прекратяване на
съсобствеността върху горепосочените недвижими имоти и сключи договор за
прехвърляне правото на собственост върху общинските 18/60 идеални части със
съсобствениците „Трансинвест 007“ ЕООД, ЕИК: 204096975 и „Лекс Инвест 17“
ЕООД, ЕИК: 204377820.
Настоящето решение е прието на __ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на _______ 2022 г., Протокол № ____ от _______ 2022 г., точка___ от
дневния ред, по доклад №

/2022 г. и е подпечатано с официалния печат на

Столичния общински съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ:
…………………………
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Съгласувал:
Възстановим подпис

X

Михаела Ралчева, ст. юрис...

Михаела Ралчева

