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ОТНОСНО: Даване на разрешение на „Софийски имоти" ЕАД за сключване на
договор за кредит за финансиране на проект Изграждане и експлоатация на
многоетажен паркинг в Район "Надежда’*, върху УПИ II. кв.77. м. „Надежда 16”, район
"Надежда", гр.София и учредяване на обезпечения.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Столична община постъпи писмо вх.№ СОА22-ТД26-8627/27.06.2022 г. от
„Софийски имоти” ЕАД. с предложение дружеството да сключи договор за кредит за
финансиране на проект Изграждане и експлоатация на многоетажен паркинг в Район
"Надежда", върху УПИ II. кв.77, м. „Надежда 16”. район "Надежда", гр.София.

С Решение № 453. т.1 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г.. Столичният общински
съвет е дал съгласие „Софийски имоти” ЕАД да осъществи дейности по реализиране на
Многоетажен паркинг в Район “Надежда", върху УПИ II, кв.77. м. „Надежда 16”, район
"Надежда", гр.София по действаш ПУП, собственост на дружеството, представляващ
поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966 (шест осем едно три четири точка едно
три осем шест точка девет шест шест) с площ 5 766 кв.м., отразен в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.София, одобрени със Заповед №РД-18-48/12.10.2011г.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра- 1 (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата. На адресата
се насочва и чрез АНССО/АИССОС. Приложенията се сканират.

на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно ДОС /частна/ № 718/ 11.03.1999 г. на
CO - район „Надежда“.
С Решение № 453, т.2 е дадено съгласие дружеството да разходва собствени
средства в размер до 238 000 лв. без ДДС за изготвяне на работен инвестиционен
проект във връзка с т. 1. В изпълнение на това решение, след проведена процедура по
реда на ЗОП е изготвен работен инвестиционен проект.

С Решение № 359, т.1 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. Столичният общински
съвет е дал съгласие „Софийски имоти” ЕАД да осъществи СМР дейности по
реализирането на Многоетажен паркинг в Район “Надежда“, в съответствие с
одобрения инвестиционен проект и да разходва собствени средства и/или паричен заем
в размер до 6 150 000 лева без ДДС за осъществяване на тези дейности.
В изпълнение на т.2 от Решение № 359 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на
Столичния общински съвет. Съветът на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД е
направил обоснован анализ за преценка на необходимостта от ползване на кредит за
реализиране на Многоетажен паркинг в Район “Надежда", въз основа на следните
обстоятелства:
Анализирани са възможностите за финансиране на проекта. Финансово икономическото състояние на “Софийски имоти“ ЕАД е стабилно. Дружеството е
финансово автономно - поддържа високо ниво на ликвидни активи и нетен оборотен
капитал: няма ликвидни и изискуеми задължения към доставчици; за изпълнение на
текущите си проекти и покриване на ежемесечните си разходи, изразходва изцяло
собствени средства; обслужва в срок получени парични кредити, не поддържа банкови
гаранции; разполагаемият му финансов ресурс към 23.06.2022 г. е в размер на 3078
хил.лв. Към 31.12.2021 г. отчетените нетни приходи от оперативна дейност възлизат на
общо 4034 хил. лв.

При изследване на финансовите резултати на дружеството за 2021 г. и
предвижданията за очакваните приходи и разходи през настоящата финансова 2022 г.,
заложени в проекта на бизнес плана на „Софийски имоти“ ЕАД. е установено, че за
реализиране на Многоетажен паркинг в Район "Надежда“ е необходимо част от
средствата да бъдат набавени посредством външно финансиране. „Софийски имоти“
ЕАД може да реинвестира част от разполагаемия му финансов ресурс в изграждането
на надземния многоетажен паркинг, но въпреки това, дружеството няма възможност да
финансира изцяло самостоятелно инвестиционното намерение, поради което са
направени постъпки за финансиране от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), в
изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със
средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ за отпускане на нисколихвен
кредит.

За предварително проучване и одобрение на финансиране за проекта от страна
на „Софийски имоти” ЕАД са предоставени на ДЗЗД „ФУТ“ - София документи,
касаещи статута на дружеството, инвестиционния проект за изграждане на
Многоетажен паркинг в Район “Надежда", правната характеристика на недвижимия
имот, върху който ще се реализира общинското мероприятие и който ще послужи за
обезпечаване на кредита чрез ипотека и бизнес план.
Въз основа на представените документи и заявлението за кандидатстване за
проектно финансиране, след разглеждането им от Кредитния комитет на ООБ партньор на ДЗЗД „ФУГ“ - София, е получено предложение за финансиране на проект:
„Изграждане и експлоатация на многоетажен паркинг в Район "Надежда"“ с кредит в
размер на 4 400 000 лв., при условия материализирани в представен проект на Договор
за финансиране на допустим проект. В договора за финансиране са определени
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра- I (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата На адресата
се насочва и чрез АИССО/.4ИССОС. Приложенията се сканират.

конкретните условия относно предназначението на кредита, цена на кредита, срока за
усвояването и за погасяването му, гратисен период, допълнителни условия, както и
обезпеченията по кредита, както следва:
•Учредяване на ипотека върху ПИ с идентификатор 68134.1386.966 по КККР на
район „Надежда“, находящ се на ул. „Кирил Дрангов", гр. София, отразен в
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, одобрени със Заповед
№РД-18-48/12.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно АОС /частна/
№ 718/ 11.03.1999 г. на CO - район ..Надежда“, идентичен с УПИ II. кв.77, м. „Надежда
16", район "Надежда". Столична община с обща площ 5607 кв.м. по действащ ПУП;
•Учредяване на нова ипотека върху изградения със заема многоетажен паркинг,
след въвеждането му в експлоатация;
•Финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за договорите за
финансово обезпечение върху вземания по банкови сметки с титуляр „Софийски
имоти“ ЕАД, водени при ..ОББ" АД. включително вземания по депозити към тях;

Предложението на „Софийски имоти” ЕАД е разгледано и подкрепено на
заседания на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална
трансформация и Постоянната комисия по финанси и бюджет към СОС.
Във връзка с изложеното, предлагам Столичен общински съвет на основание чл.
23, ал. 1, т. 19 и т.20 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на
общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в
капитала, чл.221, т.11 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1. т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация да вземе решение, съгласно
приложения проект.
Приложения:
1. Писмо per. № СОА22-ТД26-8627/27.06.2022 г.

2. Проект на решение.
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РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
от

20__ година

За даване на разрешение на ..Софийски имоти” ЕАД за сключване на договор за
кредит за финансиране на проект ..Изграждане и експлоатация на многоетажен паркинг
в р-н "Надежда“, върху УПИ II, кв. 77: м. ..Надежда 16”. район "Надежда". гр.София и
учредяване на обезпечения.
На основание чл. 23, ал. 1, т.19 и т.20 от Наредбата за реда за учредяване и
упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с
общинско участие в капитала, чл.221, т.11 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава разрешение на „Софийски имоти” ЕАД да сключи Договор за
финансиране на допустим проект за градско развитие с ДЗЗД „Фонд за устойчиви
градове" - ..Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.
..Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, „Обединена българска банка“ АД, с
наименование на проекта ..Изграждане и експлоатация на многоетажен паркинг в р-н
"Надежда“, при общ размер на кредита 4 400 000 лв. (четири милиона и четиристотин
хиляди лева), при условията посочени в Договор за финансиране на допустим проект
(Приложение № А).
2. Дава разрешение на „Софийски имоти” ЕАД да учреди в изпълнение на
договора по т. 1 и съгласно неговите клаузи обезпечения, както следва:

2.1. Първа по ред договорна ипотека върху ПИ с идентификатор 68134.1386.966
по КККР на район „Надежда“, находят се на ул.Кирил Дрангов", гр. София, отразен в
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, одобрени със Заповед №РД18-48/12.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно АОС /частна/ № 718/
11.03.1999 г. на CO - район „Надежда“, идентичен с УПИ II, кв.77. м. „Надежда 16”,
район "Надежда". Столична община с обща площ 5607 кв.м. по действащ ПУП.

2.2. Първа по ред договорна ипотека върху изградения със заема многоетажен
паркинг, след въвеждането му в експлоатация в резултат на реализацията на
инвестиционния проект.
2.3. Финансово обезпечение по реда на Закона за договорите за финансово
обезпечение, върху вземания по банкови сметки с титуляр „Софийски имоти" ЕАД.
водени при „ОББ“ АД, включително вземания по депозити към тях.
3. Утвърждава представения в доклада бизнес план за кандидатстване за
финансиране пред Фонд за устойчиви градове.

4. Възлага на изпълнителния директор и на председателя на съвета на
директорите на „Софийски имоти” ЕАД да сключат договора по т.1 от настоящото
решение и да извършат необходимите правни и фактически действия по учредяване на
обезпеченията по т.2 от настоящото решение, като учредят ипотека в предвидената от
закона форма върху недвижимите имоти, подробно описани по-горе в т.2.1, и т.2.2, и
сключат договор за финансово обезпечение по т.2.3 от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на___заседание на Столичния общински съвет.
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на
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