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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 2 9

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За освобождаване от заплащане на цените по т.19 и т.19а от
Приложение № 12 „Услуги, извършени от Направление „Транспорт и
транспортни комуникации“ от приложения към Глава Трета на Наредба за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община, на организаторите на Национален
шампионат „Безопасно шофиране и кръг от Национален шампионат
Затворен маршрут „Писта София 2019 г.“.
На основание чл.82б, ал.6, от Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 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. Освобождава организаторите от заплащане на цените по т.19 и
т.19а от Приложение № 12 „Услуги, извършени от Направление
„Транспорт и транспортни комуникации“ от приложения към Глава Трета
на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Столична община, за провеждане на мероприятия
на дати 17.08.2019 г. и 18.08.2019 г. - Национален шампионат „Безопасно
шофиране и кръг от Национален шампионат Затворен маршрут „Писта
София 2019 г.“, върху част от територията:
- на южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул.
„Левски Вековен“ и ул. „Витиня“;
- на северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул.
„Поп Груйо“ и ул. „549“;
- на южното пътно платно на ул. „Резбарска“ между ул. „549“ и бул.
„Владимир Вазов“;

- на северното пътно платно на ул. „Резбарска“ между бул.
„Владимир Вазов“ и ул. „549“;
- на източното пътно платно на ул. „549“ между бул. „Владимир
Вазов“ и ул. „Резбарска“;
- на северната пътна връзка между ул. „Бесарабия“ и бул. „Владимир
Вазов“;
- на западното и източното пътно платно на ул. „Витиня“ между бул.
„Владимир Вазов“ и улицата от северната страна на бул. „Владимир
Вазов“ свързваща ул. „Бесарабия“ и ул. „Витиня“;
- на улицата от северната страна на бул. „Владимир Вазов“
свързваща ул. „Бесарабия“ и ул. „Витиня“.
2. Мероприятията следва да бъдат организирани в съответствие с
изискванията на Наредбата за организация на движението на територията
на Столична община и Наредбата за обществения ред на територията на
Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 19 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5344/04.07.2019 г. и писмо № СОА19ВК66-5344/1/16.07.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.
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