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ДО 
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ОТ ПЕТКО ГОРАНОВ – КМЕТ НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ 

 
Относно: Предприемане на действия за намаляване на капитала на „Пазари Изток“ ЕАД 

чрез обезсилване на акции, представляващи стойността на недвижим имот, включен като 

непарична вноска, представляващ поземлен имот пл. № 3596, с площ от 2 884 кв. м., попадащ 

в УПИ I „за озеленяване“, кв. 72, м. „Студентски град“. 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖO ФАНДЪКОВА, 
 

На основание Решение № 576 по Протокол № 38/14. 09. 2017 г. на Столичен общински 

съвет е предоставен в собственост по апорт в капитала на „Пазари Изток“ ЕАД недвижим 

имот, представляващ поземлен имот пл. № 3596, с площ от 2 884 кв. м., попадащ в УПИ I „за 

озеленяване“, кв. 72, м. „Студентски град“ по одобрен ЗРКП с Решение № 92 по Протокол № 

23/19. 03. 2001 г. на СОС. Собствеността като непарична вноска е вписана на основание чл. 73, 

ал. 5 от Търговския закон с акт № 20171220161552 на Агенция по вписванията от 20. 12. 2017 

г. Акт за частна общинска собственост № 847/28. 03. 2006 г. на СО-район „Студентски“. 
Съгласно действащ ПУП-ЗРП на м. „Студентски град”, одобрен с Решение № 468 по 

Протокол № 70 от 22. 07. 2010 г. на СОС, гореописаният поземлен имот с идентификатор 

68134.1601.3596 по одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър за м. „Студентски 

град“, одобрена със Заповед № РД-18-258/28. 07. 2020 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър е идентичен с част от УПИ I „за базар и 

озеленяване“, кв. 72, м. „Студентски град“.    
В продължение на политиката на Столична община за осигуряване на по-добра 

жизнена среда за гражданите, по отношение на мобилността и с оглед реализиране на 

мероприятия, подпомагащи овладяването на задълбочаващият се проблем, касаещ 
неправилното паркиране на териториите на столицата, обособени за жилищни комплекси, 

както и липсата на места за осигуряване на отговорно пазене на стари и репатрирани от 

„Център за градска мобилност“ ЕАД неправилно паркирани автомобили, изграждането на 

наказателен паркинг на територията на СО-район „Студентски“ би осигурило положителен 

резултат по отношение преодоляване на затрудненията за ефективно решаване на посочения 

проблем. 
С оглед гореописаното, считам за целесъобразно предприемане на действия от страна 

на Столична община за намаляване на капитала на „Пазари Изток“ ЕАД, въз основа на 
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решение на СОС чрез обезсилване на акции, представляващи стойността на недвижимите 

имоти, включени като непарична вноска по реда, предвиден в Търговския закон и 

предоставянето им на „Център за градска мобилност“ ЕАД за организиране на наказателен 

паркинг. 
Считам, че реализирането на посоченото мероприятие ще донесе единствено позитиви 

както за живеещите в района, така и за Столична община. 
 

Приложение:   
1. Акт за общинска собственост № 847/28. 03. 2006 г. на СО-район „Студентски“ 
2. Извадка от ПУП-ЗРП за м. „Студентски град“, одобрен с Решение № 468 по Протокол 

№ 70 от 22. 07. 2010 г. на СОС 

 

 
 
 
 

13.11.2020 г.

X Петко Горанов

Кмет на СО-район "Студентски

Signed by: PETKO GORANOV GORANOV  
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