СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

на Столичния общински съвет
от 13.01.2022 година
За предаване за управление на Столична община на обект: „Пътна
връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т.201 - о.т.206
до о.т.255 - о.т.226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т.214 до о.т.215)”.
На основание чл.21, ал.1, т.8, във вр. ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 и ал.2, във
връзка с чл.6, т.2 от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и
проектиране
на
комуникационно-транспортните
системи
на
урбанизираните територии, в сила от 01.10.2004 г. и чл.19, ал.2, във връзка
с чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Одобрява предаването за управление на Столична община на
обект: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от
о.т.201 - о.т.206 до о.т.255 - о.т.226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т.214 до
о.т.215)” от страна на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
2. Възлага на заместник-кмета на Столична община по Направление
„Обществено строителство“ изпълнението на дейностите по т.1, след
издаване на решение на Министерския съвет на база мотивирано
предложение на областния управител, а така също и сключване на договор
с областния управител, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.01.2022 г., Протокол № 45, точка 6 от дневния ред,

по доклад № СОА21-ДИ04-2780/4/13.12.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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