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СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. М осковска№ 3 3 , Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: in fo® sofiacouncil.bg, http://wwskS6fiacouncil.bg

УТВЪРДИЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
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СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕЗГ.

[име,’ фамилия]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВЕН РЕД НА СТОЛИЧНИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 27.07.2020 до 14.08.2020 г.

№ по
ред

Наименование на предложението

Вносител

Разпределен за
становища на ...

Водеща комисия

Забележка

1

2

3

5

6

7

Промяна в „Наредба за реда и условията за
пътуване с обществения градски транспорт
на територията на Столична община“ за
преференциални карти за деца, които не
учат в София, но имат настоящ и
постоянен адрес в София

С.Ставрев - общински съветник

ПК по
образование, ПК
по транспорт и
туризъм

ПК по местно
самоуправление и
нормативна
уредба

СОА20-ГР94698/2/28.07.202.0

Искане за закупуване по реда на чл. 35,ал.
3 от ЗОС на идеални части от ПИ с
идентификатор 68134.1001.757,находящ се
в гр. София, район "Триадица",ул.
"Тунджа" №33-37

Д.Божилов - кмет на р-н
„Триадица“

ПК по устройство
на територията,
ПК по финанси и
бюджет

ПК по икономика
и собственост

СОА18-ГР94435/15/29.07.2020

1

Процедура за доброволно прилагане на
действащ ПУП за УПИ II - 1067,кв. 30 по
действащия регулационен план на м.
"Левски - зона Г" ,одобрен с Решение №4
по Протокол №23/19.03.2001г. на СОС

Е.Митова - кмет на р-н „Подуяне“

ПК по устройство
на територията,
ПК по финанси и
бюджет

ПК по икономика
и собственост

СОА20-ВК086703/1/29.07.2020

Предложение за изкупуване от Столична
община по реда на чл. 34,ал. 2 от ЗОС на
ПИ с идентификатор № 68134.1935.2240 c
площ 416 кв. м - частна
собственост,попадащ целия в улична
регулация,като част от улица "Иван
Багрянов"

Т.Петков- кмет на р-н „Витоша“

ПК по устройство
на територията,
ПК по финанси и
бюджет

ПК по икономика
и собственост

COAI9-BK089190/3/29.07.2020

Придобиване от Столична община на ПИ с
идентификатор №
68134.4092.3345,попадащ в улица с О.Т.
626-О.Т.628Б, м. бул. "Копенхаген",
собственост на физически лица

С.Стефанов - кмет на р-н
„Младост“

ПК по устройство
на територията,
ПК по финанси и
бюджет

ПК по икономика
и собственост

СОА20-ВК087509/3/29.07.2020

Довършване на процедура по прилагане на
ПУП чрез сключване на окончателен
договор по чл. 15,ал. 5 от ЗУТ,касаещ ПИ
№ 68134.2821.815,попадащ в УПИ II 815 и
УПИ III за малко предприятие,кв. 5,м. „кв.
НПЗ Орион и съседни жилищни
територии“

М.Младенов - кмет на р-н
„Връбница“

ПК по устройство
на територията,
ПК по финанси и
бюджет

ПК по икономика
и собственост

СОА20-ВК08822/6/29.07.2020

Откриване на процедура за провеждане на
публично оповестен конкурс , с цел
отдаване под наем ан недвижим имотчастна общинска собственост „
представляващ самостоятелен обект за
търговска сейност с идентификатор
00357.5348.1265.7.5 по КККР на Нови
Искър , находящ се в гр.Нови Искър,
кв.Курило.

Д.Райчева - кмет на р-н „Нови
Искър“

ПК по финанси и
бюджет

ПК по икономика
и собственост

СОА20-ВК088778/30.07.2020

2

Заемообразно отпускане на средства от
бюджета на Столична община за
разплащане на разходи по проект "Район
Красно село- по- близо до гражданите патронажна грижа" по Оперативна
програма "Развитие на човешки ресурси"
2014-2020г,

Р.Станиславова - кмет на р-н
„Красно село“

ПК по
здравеопазване,
ПК по финанси и
бюджет

ПК по финанси и
бюджет

СОА20-ВК088539/3/25.07.2020

Одобряване на проект за подробен
устройствен план - изменение на план за
регулация на УПИ VI1-416, кв. 20, м. „в.з.
„Симеоново-север”, ПИ с идентификатор
68134.2040.416 по КККР на район
„Витоша“, за обособяване на два нови УПИ
V1I-416 „за жс” и УПИ XXII-416 „за жс”,
изменение на уличната регулация на улица
от о.т. 129 до о.т. 110а за създаване на нова
задънена улица от о.т. 129а (нова) до о.т.
1296 (нова), свързаното с това изменение
на общата регулационна граница с УПИ
XV1II-415, кв. 20, м. „в.з. „Симеоновосевер”, район „Витоша“, Столична община.

Арх. 3. Здравков - гл. арх. на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по устройство
на територията

COA2Q-BK666198/30.07.2020

Опрощаване на несъбираеми държавни
вземания

Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК по финанси и
бюджет

СОА16-ДИ0240/9/04.08.2020

Изготвил:
Директор на
дирекция
“Секретариат на
СОС”:

