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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 5

на Столичния общински съвет
от 12.03.2015 година
За даване на съгласие на Столична община да придобие ограничено
вещно право - право на прокарване на водопровод с дължина 610 м. от
връзка с водопровод Ф 150 мм. до Метростанция 23, върху имоти публична държавна собственост, предоставени за управление на Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното движение”, учредено с Решение
на Министерски съвет.
Във връзка с проект за разширение на метрото в София, II етап-I
метро диаметър: бул. „Цариградско шосе” (МС 19) - ж.к. „Дружба” Летище София (МС 23) и осигуряване на водопроводна връзка са поискани
изходни данни от „Софийска вода” АД.
В отговор на запитването се установява, че в района на
Метростанция 23 (МС 23) няма редовно изградени и въведени в
експлоатация, улични водопроводи и канализация, единствено в близост на
МС 23 съществуват площадкови ВиК мрежи, експлоатиращи се от
„Летище София” ЕАД и Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение”.
С писмо изх. № 0966/06.03.2014 г. Изпълнителният директор на
„Метрополитен”
ЕАД
до
Министерството
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията моли за получаване на
разрешение за прокарване на тази връзка през УПИ XV, кв.2, м. „Летищен
комплекс”, съгласно чл.193 от ЗУТ.
С писмо изх.№ 04-00-987/23.12.2014г. на Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията до Областния управител на
Област София и кмета на Столична община се изпраща проект на Решение
на Министерски съвет за учредяване на ограничено вещно право - право на
прокарване в полза на Столична община върху имоти - публична държавна
собственост.
Мероприятието засяга два имота - публична общинска собственост,
предоставени за управление на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, а именно XV и УПИ XVI,
кв.2, м. „Летищен комплекс”.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
компетентен да вземе решение за даване на съгласие за учредяване на
ограниченото вещно право - право на прокарване, във връзка с изграждане
на водопровод с дължина 610 м. от връзка с водопровод Ф150 мм.,
собственост на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното
движение”, до Метростанция 23, учредено с Решение на Министерски
съвет, върху имоти - публична държавна собственост е Столичен
общински съвет.
На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.6,
ал.3 от Наредбата на общинска собственост, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация

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. Дава съгласие на Столична община да придобие безвъзмездно
ограничено вещно право - право на прокарване на водопровод с дължина
610 м. от връзка с водопровод Ф 150 мм., собственост на Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното движение” до Метростанция 23,
учредено с Решение на Министерски съвет, върху имоти - публична
държавна собственост:
А. урегулиран поземлен имот XV, отреден за пътнически терминал,
администрация, търговия, обслужване, трасе на метрополитена и
метростанция, в кв.2 от действащия ЧЗРП за кв.2 на местността „Летищен
комплекс - София”, одобрен със Заповед № РД-09-50-646/04.11.1999 г. на
Главния архитект на София, с дължина на водопровода 507 м. по точки с
координати, посочени в комбинирана скица;
В. урегулиран поземлен имот XVI, отреден за администрация,
търговия, обслужване и трасе на метрополитена, в кв.2 от действащия
ЧЗРП за кв.2 на местността „Летищен комплекс - София”, одобрен със
Заповед № РД-09-50-646/04.11.1999 г. на Главния архитект на София,
съгласно комбинирана скица.
2. Възлага на кмета на Столична община да уведоми Министерски
съвет чрез Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за настоящото решение, с оглед предприемане на понататъшни действия, във връзка с пускането в експлоатация на
Метростанция 23 от разширението на метрото до Летище София.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.03.2015 г., Протокол № 78, точка 6 от дневния ред,

по доклад № СО15-6600-994/1/20.02.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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