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 4 7

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За актуализация на „Програма за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2022 г.“,
приета с Решение № 206 по Протокол № 51/31.03.2022 г. на Столичен
общински съвет (СОС).
На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 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. В Приложение 1, раздел XI, “Нови обекти на транспортната
инфраструктура“ се включва обект: Изграждане на ул. „Българска легия“ поетапно, I-ви етап от бул. „България“ до ул. „Проф. Велизар Велков“, от
О.Т.21 през О.Т.247 - О.Т.251 - О.Т.246 - О.Т.266а - О.Т.246а до О.Т.255,
Район „Витоша“.
2. Решение № 206 по Протокол № 51/31.03.2022 г. на СОС се отменя
в частта на раздел Х - Сделки по придобиване от страна на Столична
община на недвижими имоти собственост на граждани или юридически
лица“, Район „Нови Искър“, т.1.1 от „Обекти на инженерната
инфраструктура“, относно изкупуването на имот с идентификатор
00357.5359.2260 по КККР.
3. В Приложение 1, раздел XI - “Нови обекти на инженерната
инфраструктура“ се включва обект: „Отчуждаване на поземлен имот с
идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I-за техническа
инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, съгласно влязъл в сила
ПУП на м. „гр. Нови Искър“, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/
12.06.1984 г. на Главния архитект на София и ПРЗ на м. „гр. Нови Искър“,
кв. „Кумарица“, кв.182, одобрен с Решение № 384 по Протокол № 78/
27.06.2019 г. на СОС.
4. В Приложение 1, раздел XI - „Нови обекти на зелената система“ се
включва обект: „Поземлен имот с идентификатор 68134.905.719, попадащ

в УПИ I-за озеленяване, кв.3В и в улична регулация по ул. „Димитър
Шишманов“ между О.Т.22а до О.Т.22г и по ул. „Яна Язова“ между О.Т.29е
и О.Т.29в.
5. Приема допълнение към Приложение 2 - „Обекти, за които
физически и/или юридически лица са изразили намерения да дарят
средства за провеждане на отчуждителни процедури през 2022 г.“,
съгласно Приложение № 2а от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 11 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-7887/14.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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