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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
относно: Приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Столична община за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно изискването на чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост,
общинският съвет приема ежегодно програма за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост.
Предлагам на вниманието Ви проект на Програма за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021 г. Проектът за
годишната програма е разработен въз основа на предложенията на районните кметове.
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Съгласно Закона за общинската собственост, Годишната програма се приема заедно
с приемането на бюджета на общината и може да се изменя и допълва, съобразно
възникнали през годината потребности на общината.
Предложенията бяха внимателно разгледани, обсъдени и въз основа на направения
преглед, част от предложените имоти не са включени в проекта, а други са преместени в
различни от предложените раздели на Програмата, както следва:
А) Кметът на район „Илинден“ предлага да се за учреди право на строеж за седем
етажна жилищна сграда с проектна застроена площ 1173 кв.м. върху поземлени имоти с
идентификатори 68134.1201.573, 68134.1201.576, 68134.1201.577 и 68134.1201.580 с обща
площ 1063кв.м. и върху част от поземлен имот

68134.1201.122 с площ 14 955,

представляващи по действащия ПУП УПИ I – за ЖС и КОО, кв. 842, ж.к. „Света Троица“.
Предложението е изключено от проекта, до изменение на ПУП и обособяването им в
самостоятелен урегулиран поземлен имот.
Б) Кметът на район „Изгрев“ предлага да се учреди право на строеж върху 4
(четири) съседни поземлени имоти с идентификатори както следва: 68134.803.4076, УПИ
I, за жилищно строителство и трансформаторен пост, с площ 611 кв.м, 68134.803.4077,
м. УПИ III, за жилищно строителство, с площ 569 кв.м, 68134.803.4078, УПИ V за
жилищно строителство, с площ 487 кв.м и 68134.803.4079, УПИ VI за жилищно
строителство, с площ 473 кв.м, в м. „Дианабад”, кв. 23, Зона Жг жилищна зона с
преобладаващо високоетажно застрояване: макс. плътност на застрояване – 60%; кинт 3,5; мин. озеленена площ – 20%; кота корниз - 26 м за жилищни и обществени сгради.
Имотите са съседни и върху тях се предвижда сключено застрояване. Преценихме, че би
било в интерес на общината имотите да се преместят в раздел за учредяване право на
стоеж срещу обезщетяване с общински сгради върху други общински поземлени имоти,
разбира се, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Имотите са преместени
в Раздел VII-ми на проекта, като следва да се прецени дали ще се проведе една процедура
по учредяване право на строеж върху четирите имота, върху всеки по отделно или върху
група от 2 имота например. Това разбира се е въпрос на конкретни разчети и предложени
решения до Столичен общински съвет.
В) От предложенията на кмета на район „Люлин“ за отдаване под наем на части от
имоти за разполагане на временни обекти по одобрена схема от главния архитект на
Столична община са изключени 35 обекта поради внесен до Столичен общински съвет
доклад.
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Г) От предложенията на кмета на район „Нови Искър“ за изкупуване е изключен
поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, отреден за помпена станция, поради
внесен до Столичен общински съвет доклад.
Д) Кметът на район „Изгрев“ предложи съществуващо спортно игрище с площ от
625 кв.м, попадащо ПИ с идентификатор 68134.802.2202, целият с площ от 31 453 кв.м,
част от УПИ VIII – 1863,2201,2202,2254

„за църква, тп, река, озеленяване, сгради

обслужващи парковата функция, тематична градина и паркинг”, находящ се м. „Дианабад
- изток”, кв. 1, да бъде включено в раздела за управление и ограничени вещни права върху
спортни имоти. Законът за физическото възпитание определя като спортни обекти само
имоти, отредени за спорт по действащите подробни устройствени планове, но за
съжаление, подобно отреждане липсва за имота. След обособяване на спортното игрище
като самостоятелен поземлен имот, е възможно управлението му да се реализира по
общия ред на Закона за общинската собственост.
С оглед на приоритетите ни, от предложените от кметовете на райони имоти,
частна собственост за придобиване от Столична община чрез изкупуване и отчуждаване,
предлагаме имоти, отредени за детски градини и училища, имоти, попадащи в улици, в
гъсто населени квартали като „Манастирски ливади – запад“, „Кръстова вада“ и „Витоша
. ВЕЦ-Симеоново“.
Поради естеството и сроковете на производството по отчуждаване, въведената
етапност на линейните обекти и възможността на засегнатите страни да обжалват
постановените актове, реализацията на конкретните предложения в настоящата Програма
предвиждаме да продължи и в следващи календарни години за част от предвидените
обекти, което позволява гъвкаво планиране съобразно възможностите на бюджета.
Поради това, в колона 3 на раздел „Отчуждаване“ са заложени срокове за изпълнение на
част от обектите и през следващите две години – 2022г. и 2023г.
Като приоритети на първо място са обектите свързани с реализиране на
транспортната, социална и инженерна инфраструктура от общоградско значение,
предложени от Направление „Обществено строителство“ и „Метрополитен“ ЕАД,
съответно: разширение на бул.“Самоковско шосе“, бул.“Копенхаген“, ул.“Народно хоро“,
реконструкция на ул.“Първа българска армия“, продължението на трети лъч на
метрополитена и др., както и инфраструктурни проекти в южните градски територии.
Списъкът с обектите в раздел „Образователна инфраструктура“ - преходни и нови - е на
база програмата за изграждане на детски градини, одобрена с Решение № 528, Протокол
№23/12.11.2020 г. на СОС.
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При новите обекти, включени на база писма на Направление „Обществено
строителство“ в раздел „Транспортна инфраструктура“ няма ресурсоемки обекти с
изключение на бул. “Копенхаген“, докато в раздел „Инженерна инфраструктура“ са
предвидени 6 обекта, съответно в м.“Манастирски ливади-изток “, м.“Кръстова вада“ –
район „Триадица“ и м.„Витоша-ВЕЦ Симеоново“ - район „Лозенец“.
Предложените от районните кметове имоти са групирани в единадесет раздела и
са подредени по райони.
Първият раздел касае общински имоти, които ще се предоставят безвъзмездно за
управление на юридически лица на общинска или държавна бюджетна издръжка, а
вторият раздел включва общинските имоти и обекти, както и части от такива, които ще се
отдават под наем чрез публично оповестен конкурс или публичен търг.
В проекта за Програма е обособен самостоятелен раздел – трети, за управление и
ограничени вещни права върху спортни имоти и обекти, с което изпълняваме
изискванията на чл. 104, ал.5 от Закона за физическото възпитание и спорта, да се изпраща
препис-извлечение от раздела със спортните имоти от програмата на министъра на
младежта и спорта.
В раздел четвърти са включени имоти, с които общината да се разпореди чрез
продажба на публичен търг или публично оповестен конкурс. Коя точно процедура да
бъде избрана предлагат районните кметове в своите конкретни доклади до Столичен
общински съвет.
В раздели пети и шести са включени общински имоти и имоти, съсобствени между
общината и трети лица, върху които

се предлага да се учреди право на строеж.

Учредяването на тези права се реализира след решения на СОС по доклади на кметовете
на райони, като правото на строеж върху общинските имоти се учредява след публичен
търг срещу заплащане на достигнатата цена, или след публично оповестен конкурс срещу обезщетение с готови обекти в бъдещите сгради или на друго място. Каква
процедура да се проведе, се уточнява с решението на общинския съвет, по предложение
на кметовете на райони.
В раздел седми са включени общински имоти , върху които да се учреди право на
строеж срещу изграждане в обезщетение на общински сгради върху други общински
имоти
В проекта на Програмата за 2021г. има самостоятелен раздел – осми, за учредяване
на други вещни права, като право на ползване, право на пристрояване или надстрояване.
И в тези случаи процедурите се реализират по доклади на кметовете на райони и въз
основа на решение на Столичен общински съвет.
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В раздел девети са включени съсобствени имоти между общината и трети лица, за
които имоти се предлага прекратяването на съсобственост, чрез продажба на общинския
дял или делба.
В раздел десети са включени имоти, частна собственост, които общината да
придобие чрез покупка. Покупката на имоти от този раздел ще се реализира при наличие
на свободен финансов ресурс и след преценяване на целесъобразността от Столичен
общински съвет.
В последния единадесети раздел са посочени имотите, частна собственост, които
общината

предвижда

да

придобие

чрез

отчуждаване,

с

цел

реализация

на

инфраструктурни обекти от първостепенно значение за общината.
Нормативната уредба дава възможност приетата от общинския съвет програма да
се допълва през годината при необходимост.
Водеща роля в изпълнението на Програмата имат районните кметове, в чиято
компетентност е подготовката и внасянето на предложения до Столичен общински съвет
за вземане на конкретни решения. С оглед прозрачността на управлението на общинската
собственост, считам за важно общинският съвет да бъде информиран и за имотите, частна
общинска собственост, които се отдават под наем, поради което е разумно и тези
предложения на районните кметове да се разглеждат от Столичен общински съвет.
Изпълнението на Програмата се реализира с общите усилия на районните
администрации, на Столичната общинска администрация и на Столичен общински съвет,
съобразно компетентностите и задълженията на всички участници в процеса.
Предвид изложеното, на основание чл. 8,ал.9 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния
общински съвет да приеме проекта за решение, който прилагам.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail : info@sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№ _____

на Столичния общински съвет
от _________2021 година
ЗА: Приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Столична община за 2021 г.
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

Р Е Ш И :
1. Приема „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Столична община за 2021 година”, съгласно Приложение № 1 от настоящото
решение.
2. Възлага на кметовете на райони да внесат до кмета на Столична община в
едномесечен срок от приемане на Програмата списъци с имотите за придобиване чрез
изкупуване, подредени по приоритети.
3. Възлага на кметовете на райони за изпълнение на приетата Програма да внасят
конкретни доклади с проекти за решение за имотите, както за разпореждане и придобиване,
така също и за отдаване под наем, с изключение на обектите за организиране на ученическо
хранене.
Настоящето решение е прието на __ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на _______ 2021 г., Протокол № ____ , точка _____ от дневния ред, по доклад №
.................../2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:
[име, фамилия]
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Юрист от Администрацията на СО

Приложение №1

Проект!
ПРОГРАМА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ЗА 2021 г.
Раздел I.
ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА ИЛИ НА ТЕХНИ ТЕРИТОРИАЛНИ
СТРУКТУРИ
№
по
ред

1

2

3

4

5

6

7

8

АОС №

Описание, предназначение и местонахождение на имота

РАЙОН „ТРИАДИЦА”
1716
Офис администрация, ул. „Котленски проход” 20, ет 3 за
нуждите на Агенция за социално подпомагане – дирекция
„Лозенец/Триадица“
РАЙОН „НАДЕЖДА”
127/1997 г. Помещение на втори етаж в сграда с идентификатор
68134.1371.2022.6 - 02 РУ СДВР /за приемна на
полицейските служители/
919/2010 г. Помещение към ТП до бл. 144, ж.к. „Надежда-I”, в страда с
идентификатор 68134.1386.2677.2 - 02 РУ СДВР /за
приемна на полицейските жители/
2583/2016 г. Помещение към ТП до бл. 252, ж.к. „Надежда-II”, с
идентификатор 68134.1382.2144.1.2 - 02 РУ СДВР /за
приемна на полицейските с жители/
491/1998 г. Обособена част от помещение № З в бл. 330, вх. Г, с
идентификатор 68134.1385.1.114 - 02 РУ СДВР /за приемна
на полицейските е
2200/2014 г. Обособена част от помещение в ТП, до бл. № 20, ж.к.
„Свобода”, в сграда с идентификатор 68134.1376.2041.2
- 02 РУ СДВР /за приемна на полицейските служители/
273/1997 г. Помещение в бл. № 461, вх. А, ж.к. „Надежда IV”, с
идентификатор 68134.1384.2038.4.107 - 02 РУ СДВР
/за приемна на полицейските служители/
РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
133/1997 г. Стаи №№201, 202,203, 204, 205 с обща площ от 182,22 кв.м
– вх. А, ет. 2 и стаи №№801, 802, 803, 804 с обща площ от
151,18 – вх. Б, ет. 8, от осеметажна административна сграда
с идентификатор 68134.2820.2001.2, бул. „Хан Кубрат“, бл.
328, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“

1

площ в
кв.м
229,34

20

43,17

78

21,08

20

28,80

333,40
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133/1997 г.

Стая № 107 на етаж I, стая № 205 на етаж II, – вх. Б, от
осеметажна административна сграда с идентификатор
68134.2820.2001.2, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, за нуждите
на Агенция по заетостта, Бюро по труда – Люлин, филиал
„Връбница”

63,52

Раздел II.
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО
ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
№
по
ред

1

АОС №

1625/2013 г.

1640/13 г.

2

3

1597/2020 г.

4

1584/2020 г.

5

1565/2019 г.

6

1566/2020 г.

7

1545/2019 г.

8

1522/2020 г

9

998/2011 г.

10

1000/2011 г.

11

1002/2011 г.

12

1003/2011 г.

Описание, предназначение и местонахождение на имота
РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”
Сграда с идентификатор 68134.207.16.3 на два етажа,
ул. „Дойран“ № 18, попадаща в УПИ ІІ - за ожс, търговия
и паркинг, кв. 314, м. „Красно село-Плавателен каналСевер“
Страда с идентификатор 68134.206.182.1, ул. „Тодор
Каблешков” № 52, представляваща офис сграда на един
етаж, попадаща в УПИ II за ожс, търговия и паркинг, кв.
285, м. „Красно село-Плавателен канал“
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.306.300.1.22
- Офис №1,“Зона Б-19“,бл. 6,ет. 1
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.303.57.5.73 магазин в „Зона Б-18“,бл.7
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.305.50.1 Помещение в трафопост в ,ж.к. „Сердика“, до бл.17
Сграда с идентификатор 68134.302.332.2 - Магазин на
ул.“Цар Симеон“ № 115
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.304.125.3.38
- Магазин на бул.“Ал. Стамболийски“ № 24
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.303.129.2.8
–Магазин на ул. „Цар Симеон“ № 217
РАЙОН „ОБОРИЩЕ”
Магазин №3 с идентификатор 68134.405.115.1.3 в
пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“
Магазин №5 с идентификатор 68134.405.115.1.5 в
пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“
Магазин №7 с идентификатор 68134.405.115.1.7 в
пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“
Магазин №8 с идентификатор 68134.405.115.1.8 в
пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“

2

площ в кв.м

ЗП
84
ЗП
60,80

47.68
103.17
76.00
15.00
49.12
113.56

13,50
15,20
14,00
30,00

13

1004/2011 г.

14

1005/2011 г

15

1008/2011 г.

16

1012/2011 г.

17

1185/2015 г.

18

1186/2015 г.

19

1187/2015 г.

20

1188/2015 г.

21

1189/2015 г.

22

1190/2015 г.

23

1191/2015 г.

24

1192/2015 г.

25

963/2011 г.

26

964/2011 г.

Магазин №9 с идентификатор 68134.405.115.1.9 в
пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“
Магазин №10 с идентификатор 68134.405.115.1.10 в
пешеходен подлез Източна порта на Сердика“
Магазин №13 е идентификатор 68134.405.115.1,13 в
пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“
Тоалетна с идентификатор 68134.405.115.1,17 в
пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“
Магазин № 6 в комбинираната скица на „Метрополитен“
ЕАД, с идентификатор 68134.405.115.2.206 в пешеходен
подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков - Корсаков“ /между
ЦУМ, Хотел „Шератон“ и Метростанция „Сердика“/
Магазин № 7 в комбинираната скица на „Метрополитен“
ЕАД, с идентификатор 68134.405.115.2.207 в пешеходен
подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ /между
ЦУМ, Хотел „Шератон“ и Метростанция „Сердика“/
Магазин № 8 в комбинираната скица на „Метрополитен“
ЕАД/ с идентификатор 68134.405.115.2.208 в пешеходен
подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ /между
ЦУМ, Хотел „Шератон“ и Метростанция „Сердика“/
Магазин № 9 в комбинираната скица на „Метрополитен“
ЕАД/ с идентификатор 68134.405.115.2.209 в пешеходен
подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ /между
ЦУМ, Хотел „Шератон“ и Метростанция „Сердика“/
Магазин /нов № 10 в комбинираната скица на
„Метрополитен“
ЕАД/
с
идентификатор
68134.405.115.2.210 в пешеходен подлез на бул. „Княз
Ал. Дондуков-Корсаков“ / между ЦУМ, Хотел „Шератон“
и Метростанция „Сердика“/
Магазин № 11 в комбинираната скица на „Метрополитен“
ЕАД/ с идентификатор 68134.405.115.2.211 в пешеходен
подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ /между
ЦУМ, Хотел „Шератон“ и Метростанция „Сердика“/
Магазин № 12 в комбинираната скица на „Метрополитен“
ЕАД/ с идентификатор 68134.405.115.2.212 в пешеходен
подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ /между
ЦУМ, Хотел „Шератон“ и Метростанция „Сердика“/
Магазин № 13 в комбинираната скица на „Метрополитен“
ЕАД/ с идентификатор 68134.405.115.2.213 в пешеходен
подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ /между
ЦУМ, Хотел „Шератон“ и Метростанция „Сердика“/
Магазин № 1 с идентификатор 68134.409.185.1.1 в
пешеходния подлез на бул. „Ситняково“- ъгъла с ул.
„Оборище“
Магазин № 2 с идентификатор 68134.409.185.1.2 в
пешеходния подлез на бул. „Ситняково“- ъгъла с ул.
„Оборище“

3

7,40
7,40
42,00
21,53
20,70

20,30

20,30

19,30

19,20

18,70

18,20

17,80

13,25

8,86

27

976/2011 г.

28

988/2011 г.

29

988/2011 г.

30

988/2011 г.

31

988/2011 г.

32

988/2011 г.

33

988/2011 г.

34

988/2011 г.

35

988/2011 г.

36

988/2011 г.

37

988/2011 г.

38

988/2011 г.

39

988/2011 г.

40

988/2011 г.

41

988/2011 г.

42

988/2011 г.

43

988/2011 г.

44

988/2011 г.

45

988/2011 г.

46

988/2011 г.

47

988/2011 г.

48

988/2011 г.

Магазин № 13 с идентификатор 68134.409.185.1.14 в
пешеходния подлез на бул. „Ситняково“- ъгъла с ул.
„Оборище“
Помещение - Кабинет №3, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №4, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №5, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №6, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №7, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №8, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №9, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №11, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №12, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №13, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №14, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №15, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №16, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №17, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №18 и кабинет №19 /обединени/,
бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, ет. 1, с
идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №20, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №21, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №22, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №23, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение - Кабинет №24, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, ет. 1, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1
Помещение №7 в сутерен, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, с идентификатор на етажа 68134.404.96.26.1

4

9,00

16,50
33,00
15,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
33,00

16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
29,35

49

988/2011 г.

50

988/2011 г.

51

1090/2020 г.

52

2004/2019 г.
2130/2020 г.

53

54

1971/2019 г.

55

1968/2019 г.

56

1973/2019 г.

57

1972/2019 г.

58

2054/2020 г.

59

0401/2019 г.

60

3393/2020 г.

61

0104/1997 г.

62

1807/2019 г.

63

1749/2018 г.

64

1611/2012 г.

65

1612/2012 г.

Помещение №14 в сутерен, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, в сградата с идентификатор 68134.404.96.26.
Помещение №15 в сутерен, бул. „Ген. Данаил Николаев“
№ 26, в сградата с идентификатор 68134.404.96.26.
Стопански обект с идентификатор 68134.409.102.2.1,
бул. „Ситняково“ №30, с пристроен санитарен възел с
идентификатор 68134.409.102.3
РАЙОН „СЕРДИКА”
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.513.285.1.5, ул. „Козлодуй” №54, ет. 1
ПИ с идентификатор 68134.509.314, включен в състава на
УПИ І-за КОО, кв. 86а, м. „Орландовци-Малашевци”,
заедно с 2 бр. сгради с идентификатор 68134.509.314.1,
68134.509.314.2, ул. „Вела Чорбова” № 18
Нежилищен обект с идентификатор 68134.513.2.7.4, м.
Предгаров площад, Подлез Ротонда Ниво „-5.10“
Нежилищен обект с идентификатор 68134.513.2.7.9, м.
Предгаров площад, Подлез Ротонда Ниво „-5.10“
Нежилищен обект с идентификатор 68134.513.2.7.108, м.
Предгаров площад, Подлез Ротонда Ниво „-5.10“
Нежилищен обект с идентификатор 68134.513.2.7.120, м.
Предгаров площад, Подлез Ротонда Ниво „-5.10“
Нежилищен обект с идентификатор 68134.512.721, ул.
„Илийчо П. Илиев” № 20, м. „ГГЦ Зона В17“, кв. 52, УПИ
I-за ЖС и КОО
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
Ученически стол в сградата на 95 СУ “Проф. Иван
Шишманов” с идентификатор 68134.606.398.1, жк “Х.
Димитър”, ул. “Ангел войвода” № 66
Магазин № З, самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.619.33.1.46, ж.к. „Левски - зона В",
бл. 17, вх. Б, ет. 1
РАЙОН „СЛАТИНА”
Помещение с идентификатор, 68134.705.271.6.2 към
панелен трафопост, ж.к. „Христо Смирненски” до блок 42
Помещение с идентификатор, 68134.704.579.2.66, ж.к.
„Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ №245
Стоматологичен кабинет в сградата на 148 СОУ „Проф.
Д-р
Любомир
Милетич”
с
идентификатор,
68134.705.641.1, ул. "Слатинска" № 35
Помещение с идентификатор, 68134.705.362.2.2 в сграда
предназначена за хидрофор в ПИ №685, УПИ І „за КЖС и
трафопост” от кв. 53А, м. „Христо Смирненски – Слатина
- ул. Кривина”, западно от блок 10А.
Помещение с идентификатор, 68134.705.407.3.2 в сграда

5

14,13
14,13
39,59
2,70

15,20
1156
Сграда 1 –
80
сграда 2 –
20
30.08
44.48
130.26
65.23
151

258,00

127,97

125,66
79,54
20,40

18,20

18,20

66

1613/2012 г.

67

1614/2012 г.

68

1616/2012 г.

69

1617/2012 г.

70

1618/2012 г.

71

1619/2012 г.

72

1754/2018 г.

73

1754/2018 г.

74

1754/2018 г.

75

1754/2018 г.

76

1754/2018 г.

предназначена за хидрофор в ПИ № 694, УПИ І „за КЖС
и трафопост” от кв. 60, м. „Христо Смирненски – Слатина
- ул. Кривина”, между блок 14 и блок 15.
Помещение с идентификатор, 68134.705.306.23.2 в сграда
предназначена за хидрофор в ПИ № 673, УПИ І „за ОЖС,
магазини, трафопост и подземен гараж” от кв. 211, м.
„Христо Смирненски – Слатина”, западно от бл. 32А.
Помещение с идентификатор, 68134.705.330.4.2 в сграда
предназначена за хидрофор в ПИ № 651, УПИ І „за КЖС”
от кв. 194, м. „Христо Смирненски – Слатина”, между бл.
30 и бл. 26.
Помещение с идентификатор, 68134.702.1113.6.1 в сграда
предназначена за хидрофор в ПИ № 1069, УПИ ІV „за
ОЖС и КОО” от кв. 26А, м. „Гео Милев - Подуене Редута”, западно от блок 101.
Помещение с идентификатор, 68134.702.452.2.2 в сграда
предназначена за хидрофор в ПИ № 958, УПИ ІІ „за
КЖС, трафопост и озеленяване” от кв. 27, м. „Христо
Смирненски-Слатина - ул. Кривина”, южно от бл. 71.
Помещение с идентификатор, 68134.703.1361.2.3 в сграда
предназначена за хидрофор в ПИ № 938, УПИ ІІ „за
трафопост” от кв. 95м. „Христо Смирненски – Слатина”,
до бл. 62 и бл. 63.
Помещение с идентификатор, 68134.705.1365.5.2 в сграда
предназначена за хидрофор в ПИ № 956, УПИ ІІІ „за
КЖС, подземни гаражи, трафопост, магазини и
озеленяване” от кв. 27В, м. „Христо Смирненски –
Слатина - ул. Кривина”, западно от бл. 74.
Част от ПИ с идентификатор, 68134.705.390 за
преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Слатинска" ъгъла с ул. "Гео Милев” по Схема №1 –
обект 1
Част от ПИ с идентификатор, 68134.705.390
за
преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Слатинска" ъгъла с ул. "Гео Милев” по Схема №1 –
обект 2
Част от ПИ с идентификатор, 68134.705.390 за
преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Слатинска" ъгъла с ул. "Гео Милев” по Схема №1 –
обект 3
Част от ПИ с идентификатор, 68134.705.390
за
преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Слатинска" ъгъла с ул. "Гео Милев” по Схема №1 –
обект 4
Част от ПИ с идентификатор, 68134.705.390
за
преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Слатинска" ъгъла с ул. "Гео Милев” по Схема №1 –
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18,20

18,20

18,20

18,20

18,20

18,20

12

12

12

12

12

77

1754/2018 г.

78

1799/2019г.

79

1799/2019г.

80

1799/2019г.

81

1759/2018 г.

82

1759/2018 г

83

1759/2018 г

84

1759/2018 г

85

1759/2018 г

86

1759/2018 г.

87

1642/2013 г.

88

1508/2008г.

89

1514/2008г.

обект 5
Част от ПИ с идентификатор, 68134.705.390
за
преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Слатинска" ъгъла с ул. "Гео Милев” по Схема №1 –
обект 6
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
„Слатинска“ и ул. „Иван Щерев“, в ПИ с идентификатор
68134.705.290, по Схема № 3 – обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
„Слатинска“ и ул. „Иван Щерев“, в ПИ с идентификатор
68134.705.290, по Схема № 3 – обект 2
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
„Слатинска“ и ул. „Иван Щерев“, в ПИ с идентификатор
68134.705.290, по Схема № 3 – обект 3
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. "Иван
Димитров - Куклата" ъгъла с ул. "592-ра”, колелото на
автобуси 1,3,5, в ПИ с идентификатор 68134.705.1357, по
Схема № 4 – обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. "Иван
Димитров - Куклата" ъгъла с ул. "592-ра”, колелото на
автобуси 1,3,5, в ПИ с идентификатор 68134.705.1357, по
Схема № 4 – обект 2
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. "Иван
Димитров - Куклата" ъгъла с ул. "592-ра”, колелото на
автобуси 1,3,5, в ПИ с идентификатор 68134.705.1357,
по Схема № 4 – обект 3
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. "Иван
Димитров - Куклата" ъгъла с ул. "592-ра”, колелото на
автобуси 1,3,5, в ПИ с идентификатор 68134.705.1357,
по Схема № 4 – обект 4
Преместваем обект за търговска дейност, находящ се на
ул. "Иван Димитров - Куклата" ъгъла с ул. "592-ра”,
колелото на автобуси 1,3,5 по Схема № 4 – обект 5
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. "Иван
Димитров - Куклата" ъгъла с ул. "592-ра”, колелото на
автобуси 1,3,5, в ПИ с идентификатор 68134.705.1357,
по Схема № 4 – обект 8
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
„Кривина“ Слатина – Христо Смирненски – 2 част,
кв.27А, в ПИ с идентификатор 68134.705.427, по Схема
№ 5 – група павилиони от 1 - 3
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. „Мъдрен“
и ул. „Александър Момчев“, ж.к „Христо Смирненски“Слатина, кв. 47, в ПИ с идентификатор 68134.705.336, по
Схема № 7 – обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. „Гео
Милев“, ж.к. Гео Милев – Подуяне – Редута – кв.70, в ПИ
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1732/2017 г.

с идентификатор 68134.705.1340, по Схема № 8 – обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. „Николай
Коперник“ № 40, ъгъла с ул. „Постоянство“, в ПИ с
идентификатор 68134.705.1356, по Схема № 11, позиция
– група павилиони от 1 - 9
Преместваем обект за търговска дейност – модулни
павилиони – 6 /шест/ броя по типов проект, на бул.
„Цариградско шосе“, в ПИ с идентификатор
68134.704.635, по Схема № 13, позиция – група
павилиони от 1 - 6
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Шипченски проход" ъгъла с ул. "Коста Лулчев”, в ПИ с
идентификатор 68134.704.575, по Схема № 14 – обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Шипченски проход" ъгъла с ул. "Коста Лулчев”, по
Схема № 14 – обект 2
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Шипченски проход" ъгъла с ул. "Коста Лулчев”, в ПИ с
идентификатор 68134.704.575, по Схема № 14 – обект 3
Преместваем обект за търговска дейност, на ул.
"Шипченски проход" ъгъла с ул. "Коста Лулчев”, в ПИ с
идентификатор 68134.704.575, по Схема №14 – обект 4
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. „Гео
Милев“ и бул. „Ситняково“, в ПИ с идентификатор
68134.704.1272, по Схема № 15–обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. „Гео
Милев“ и бул. „Ситняково“, в ПИ с идентификатор
68134.704.1272, по Схема № 15–обект 2
Преместваем обект за търговска дейност, на ул. „Гео
Милев“ и бул. „Ситняково“, в ПИ с идентификатор
68134.704.1272, по Схема № 15–обект 3
Преместваем обект за търговска дейност, на бул.
„Ситняково“, м. Гео Милев – Подуяне – Редута, кв. 172, в
ПИ с идентификатор 68134.702.1117,по Схема № 16 –
обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на бул.
„Ситняково“, и ул. „Марагидик“, в ПИ с идентификатор
68134.704.1764, по Схема № 17 – обект 1
Преместваем обект за търговска дейност, на бул.
„Ситняково“, и ул. „Марагидик“, в ПИ с идентификатор
68134.704.1764,по Схема № 17 – обект 2
Преместваем обект за търговска дейност – модулен
павилион – 1 броя по типов проект, на бул. „Цариградско
шосе“, в ПИ с идентификатор 68134.704.635, по Схема №
25, позиция 1
Сграда на три етажа, със ЗП 116,83 кв. м, РЗП 497,23 кв.
м, с идентификатор 68134.705.211.1, ведно с прилежащо
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дворно място с площ от 731 кв. м, с идентификатор
68134.705.211, в УПИ за „ОЖС, магазини, трафопост и
подземни гаражи", кв. 211, м. „Христо СмирненскиСлатина”, на ул.„Коста Петрунов” № 4;
01142/2003 г. Сграда на два етажа с идентификатор 68134.705.588.1,
ведно с прилежащо дворно място с площ от 690 кв. м., с
идентификатор 68134.705.588, УПИ IV-588, кв. 63, м.
„Слатина II част”, ул.„Гео Милев“ № 171
РАЙОН „ИЗГРЕВ”
3126/2020 г. Самостоятелен обект в сграда № 8, с идентификатор
68134.802.2109.8.1, на едно ниво с предназначение на
обекта - за обществено хранене, ул. „Пиер Дегейтър” №
1, ет. 1 чрез публично оповестен конкурс.
3064/2018 г. Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с
идентификатор 68134.800.1839.10.l, на едно ниво, със
самостоятелен вход, представляващ заведение за
обществено хранене - бистро, състоящо се от търговска
зала и тераса, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №77 чрез
публично оповестен конкурс.
3063/2018 г.

Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с
идентификатор 68134.800.1839.10.2, на едно ниво, със
самостоятелен вход, с обществено предназначение клуб, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №77 чрез публично
оповестен конкурс.
3062/2018 г. Самостоятелен обект, част от страда № 1, с
идентификатор 68134.801.2068.1.1, на едно ниво, със
самостоятелен вход, представляващ заведение за
обществено хранене - кафене, бул. „Самоков” № 26, ет. 1
чрез публично оповестен конкурс.
3082/2018 г. Самостоятелен обект в сграда № 12, с идентификатор
68134.803.1996.12.20, на едно ниво, предназначен за
детско заведение, ж.к. „Дианабад”, бл. 36, ет. 1 чрез
публично оповестен конкурс.
РАЙОН „ТРИАДИЦА”
586/1999г.
Сграда
Дентален
център
с
идентификатор
68134.1001.277.1,
ул.
„Хан
Аспарух”
№
9.
Зъботехническа
лаборатория.
Рентгенов
кабинет.
Двадесет дентални кабинета .
2071/2020г. Помещение с идентификатор 68134.1003.125.3.75, ж.к.
„Стрелбище“, бл. 98, с предназначение за кафене
2073/2021г. Помещение
с
идентификатор
68134.1003.189.12,
находящо се в ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски
водопад“ №25, с предназначение за склад.
РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”
Не се съставя Група 15, терен № 6, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл .9
АОС
и 10 – за промишлени стоки
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и тераса
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ЗП 149,54
(търговска
зала ЗП
91,60 и
тераса ЗП
57,94)
ЗП 75,48
и складово
помещение
7,36
ЗП
67,00

ЗП
140,61

20 бр.
кабинети

60,90
81,00
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510/2001 г.
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462/2000 г.
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1181/2015 г.
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8/2019 г.
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289/1998 г.

129

548/2001 г.

130

Не се съставят
актове

131

1194/2012 г.

114
115
116
117
118
119
120
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Група 15, терен № 7, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл. 9
и 10 – за промишлени стоки
Група 15, терен № 8, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл. 9
и 10 – за закуски
Група 15, терен № 9, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл. 9
и 10 – за хранителни стоки
Група 15, терен № 10, бул. „Ал .Стамболийски” пред бл. 9
и 10 –з а промишлени стоки
Група 15, терен № 11, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл. 9
и 10 – печатни произведения
Група 15, терен № 12, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл. 9
и 10 – печатни произведения
Група 15, терен № 13, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл. 9
и 10 – промишлени стоки
Група 15, терен № 14, бул. „Ал. Стамболийски” пред бл .9
и 10 – автоуслуги
Група 6 от 1-14 броя, алея на услуги, бул. „Ал.
Стамболийски“ пред 50
Самостоятелен обект за кафе, закуски и безалкохолни с
идентификатор 68134.1107.276.1, ул. „Освобождение“ №
25 – 50кв.м
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.257.2,
в трафопост, ж.к. „Разсадника – Коньовица”, УПИ I за
ОЖС и магазин, кв.100, бул. „Вардар“
Самостоятелен обект - магазин с идентификатор
68134.1106.350.5, кв.158, м. ”Разсадника – Бежанци”
Магазин с идентификатор 68134.1106.292.1.2, в ж.к.
„Разсадника” до блок 28
РАЙОН „ИЛИНДЕН”
Терен за поставяне на преместваем търговски обект –
павилион с покрита площ от 12.00 кв. м. и прилежаща
открита площ – за маси за консумация на открито от
42,00 кв. м., по индивидуален проект, по одобрена схема
на парк „Света Троица“, в ПИ с идентификатор
68134.1203.473– УПИ I, кв.51, м. Разсадника-Бежанци“ за
позиция № 5
Част от първи етаж в сградата на районна администрация
„Илинден” с идентификатор 68134.1200.325.43, с площ 1
кв. м, за разполагане на вендинг-автомат, ул. „Билянини
извори” № 10, бл. 51А, вх.Б.
Поземлен имот с идентификатор 68134.1201.209 - терен
за стопанска/складова дейност, кв. „Банишора", зона Б17, ул. „Илийчо Петков" № 23
Терени предназначени за разполагане на преместваеми
съоръжения /павилиони/ по одобрени схеми на
територията на район „Илинден“.
Терени предназначени за разполагане на преместваеми
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312/1999 г.
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489/2000 г.
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139/2019 г.
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1051/2006
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2928/2016 г.
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2971/2016 г.
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2487/2015 г.
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3320/2019 г.
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1864/2012 г.
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2565/2016 г.
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3240/2018 г.
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805/2001 г.

144

805/2001 г.

145

790/2001 г.

146

557/2000 г.

съоръжения по одобрена за парк „Западен парк“ схема.
Сграда на два етажа с идентификатор
68134.1203.917.10.1, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар
Симеон“ № 263
Самостоятелен обект с идентификатор
68134.1203.917.10.3 в бл. 313, вх. В, ет.1 , ж.к. „Света
Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263.
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1201.40.2.92
в ж.к. „Света Троица“, бл. 357, ет.1
Самостоятелен обект в сграда /бивше кино „Аврора“/ с
идентификатор 68134.1200.378.5.1, с предназначение за
културна и обществена дейност кв. „Захарна фабрика“,
първи етаж (вдясно) на сградата на бл. 48А
РАЙОН „НАДЕЖДА”
Част от поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2212,
в УПИ ІХ-„за жс и подземни гаражи“, кв. 63, м. „ж.к.
Надежда 2а и 2б“, за разполагане на преместваем обект
по схема № 54 – конкурс.
Терени
в
поземлен
имот
с
идентификатор
68134.1386.2839, в кв. 76, м. „ж.к. Надежда 1а и 1б“, за
разполагане на преместваеми обекти по схема № 35
Терен в УПИ II -„за озел. с режим тго и тп”, кв. 86, м. „кв.
ж.к. Надежда 2а и 26”, в поземлен имот с идентификатор
68134.1382.2183, за разполагане на преместваем обект по
схема № 59.
Терен в поземлен имот с идентификатор 68134.1387.2377,
в УПИ І-„за парк“, кв. 861, м. „ж.к. Триъгълника“, за
разполагане на преместваем обект по схема № 58
Терени
в
поземлен
имот
с
идентификатор
68134.1381.2094, в УПИ І-„за жс и магазини“, кв. 36, м.
„ж.к. Толстой“, за разполагане на преместваеми обекти по
схема № 18
Поземлен имот с идентификатор 68134.1382.2126, в УПИ
VІІ-611, кв. 84а, м. „ж.к. Надежда 2а и 2б“, ул. „Кирил
Дрангов“ №83
Помещение на пьрви етаж в сграда с идентификатор
68134.1386.700,1, ж.к. „Надежда 1 част", ул. „Ломско
шосе" № 79.
РАЙОН „ИСКЪР”
Терен за преместваем обект, кв.60, УПИ I, м.ж. „Дружба”
1ч., на юг от бл.109
Терен за преместваем обект, кв.60, УПИ I, м. ж.к.
„Дружба” 1ч., на юг от бл.109
Терен за преместваем обект, кв.25, УПИ I, м. ж.к.
„Дружба” 1ч., на север от бл.26, ул. „Туше Делииванов”
Терен за преместваем обект, кв.52, УПИ I, м. ж.к.
„Дружба” 1ч., на север от бл.70
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150

87/1998 г.
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826/2001 г.
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821/2001 г.
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572/2000 г
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784/2001 г.
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17/1997 г.

158

87/1998 г.
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432/1999 г.
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87/1998 г.
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162

2129/2017 г
2130/2017 г
87/1998 г.
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87/1998 г
13/1997 г.
87/1998 г
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87/1998 г

167
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934/2003 г.
547/2000 г.

169

2056/2014 г.

Терен за преместваем обект, кв.58, УПИ I, м. ж.к.
„Дружба” 1ч., на север от бл.91
Терен за преместваем обект, кв.2З, УПИ 1, м „.ж.к..
Дружба“ 2ч., на юг от бл.З14
Терен за преместваем обект, кв.15, м. ж.к.. „Дружба 2ч.,
по плана на гр. София, на юг от бл.512
Терен за преместваем обект, кв.19, УПИ 1, м .ж.к..
„Дружба“ 2ч., на юг от бл.420
Терен за склад, УПИ VI, кв. 19, м. „НПЗ Искър-юг“, ул.
„Любен Кондаков“
Терен за преместваем обект, до бл.67
Терен, ж.к.”Дружба 2”, бул. „Крайбрежен“ и ул.
“Димитър Пешев“, за сервизна дейност.
Терен за преместваем обект, част от кв.8, п-л I, до бл. 9 и
бл. 8, срещу бл. 2
Част от терен за преместваем обект, „Гара Искър“,ул.
„5002“
Терен за преместваем обект, жк „Дружба 1“, кв. 13, до
трафопост до бл. 17
Терен за преместваем обект, ж.к. „Дружба 1“, до
трафопост до бл. 27
Терен за преместваем обект, ж.к. „Дружба 2“, срещу бл.
507
Терен за преместваем обект, ж.к. „Дружба 1“, до бл.1б2 и
бл. 165
Терен за преместваем обект, ж.к. „Дружба“ 2 ч.,
търговски център „Родео“, срещу бл.507
Терен за преместваем обект, ж.к. „Дружба 1“,
ул. „Искърско шосе“ №11
Терен за преместваем обект, кв. 15, УПИ I,
„ж.к.„Дружба 2“
Терен за преместваем обект, ж.к.. „Дружба 2“, до бл.41б
Терен за преместваем обект, ж.к. „Дружба 1“, до бл. 143
Терен за преместваем обект, находящ се в район
„Искър", кв. 6, м. ж.к., „Дружба 2“, до 304
Терен за преместваем обект, кв.З8, УПИ I, ж.к. „Дружба
2“, до бл. 262
Терен за преместваем обект, до бл. 27
Терен за преместваем обект, УПИ II,кв.3,ж.к. „Дружба
2“
РАЙОН „МЛАДОСТ”
Нежилищно помещение в бл. 26, на югоизток от вх.2,
ет.1, ж.к. „Младост 1“, с идентификатор
68134.4082.713.1.143
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2058/2014 г.

Нежилищно помещение в бл. 26, на югоизток от вх.3,
ет.1, ж.к. „Младост 1“, с идентификатор
68134.4082.713.1.141
2057/2014 г. Нежилищно помещение в бл. 26, на югоизток от вх.3,
ет.1, ж.к. „Младост 1“, с идентификатор
68134.4082.713.1.142
2115/2015 г. Нежилищна сграда з енергопроизводство, зад бл. 6, ж.к.
„Младост 1“, с идентификатор 68134.4082.294.3
144/1997г.
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.4088.347.4 Клуб към трафопост до бл. 414, вх.1, ж.к. „Младост 4“
533/1999г.
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.714.1
Клуб към трафопост до бл. 13, вх.1, ж.к. „Младост 1“
2410/2019г. Обект за търговска дейност, чл. 508, вх. 2, ет.1, в ж.к.
„Младост 1 А“, с идентификатор 68134.4083.143.1.117
138/1997г.
Самостоятелен обект с идентификатор
68134.4083.143.4.79 Клуб в бл. 509, вх.2, ж.к. „Младост 1
А“
2182/2016г. Реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.6160,
УПИ VI-272, кв.6, м. „Младост 3“, за поставяне на
преместваем обект с предназначеиие „Търговски и
обслужващи дейност“
373/1998г.
Части от ПИ с идентификатор 68134.4089.97 в кв.6, м.
„ж.к. „Младост 4“ – Схема № 28, за разполагане на 3 броя
унифицирани павилиони
РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”
1445/2016 г. Част от ПИ с идентификатор 68134.1601.4813 - УПИ I „за
КОО“, кв. 231, м. „Студентски град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилов“, за разполагане на преместваем обект по
одобрена схема – за търговска дейност, с покрита площ и
прилежаща открита площ
1325/2014 г. Част от незастроен ПИ с идентификатор 68134.1603.5823
- УПИ XI „за поликлиника“, кв.2, м. Дървеница“, бул.
„Кл. Охридски“- за разполагане на преместваем обект по
одобрена схема за осъществяване на търговска дейност ВиК услуги и продажба на стоки
1340/2014г. Помещение в сутерена на сградата на 8-мо СУ „Васил
Левски“, с идентификатор 68134.1602.35.1 в УПИ VI „за
училище“, кв. 43в, ж.к. „Младост 1“, ул. „Полк. Георги
Янков“ - за фитнес
РАЙОН „ВИТОША”
Не се съставя Терен в кв.42, ул. „Любляна“ и бул. „Никола Петков“, м.
АОС
Карпузица – за поставяне на павилион за бързо хранене
по одобрена схема на гл. арх. на СО, индивидуален
проект, група 29
Не се съставя Терен в кв. 42, кв. 74, ул. „Любляна“, ул. „Средорек“, м.
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194
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197

Карпузица – за поставяне на павилион за продажба на
кафе, по одобрена схема на гл. арх. на СО, индивидуален
проект, група 30
Не се съставя Терен на ул. „Евлия Челеби“, ул. „Арбанаси“,
АОС
м. Карпузица – за поставяне на павилион за продажба на
цветя, съгласно одобрена схема на гл. арх. на СО, по
типов проект, група 33
2457/2012 г. Сграда с идентификатор 68134.1930.467.4 в двора на 5-то
ОУ „Иван Вазов“, ул. „Симеон Радев“ № 31, кв. Павлово
– за производствена дейност
2423/2012 г. Част от сградата с идентификатор 68134.1930.105.1 на 2ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, ул. „Генерал Суворов“
№36, за поставяне на вендинг автомат за кафе
2534/2012 г. Част от сградата с идентификатор 68134.1894.235.4 на 26то СОУ „Йордан Йовков“, ул. „Кореняците“ № 40 за
поставяне на вендинг автомат за кафе
2650/2013 г. Част от сградата с идентификатор 68134.1977.488.2 на 50то ОУ, ул. „Бела Дона“ № 1, за поставяне на вендинг
автомат за кафе
2395/2011 г. Част от сградата с идентификатор 68134.2048.2017.3 на
64-то ОУ, ул. „Симеоновска“ № 1, за поставяне на
вендинг автомат за кафе
2534/2012 г. Помещение, в сградата с идентификатор 68134.1894.235.4
на 26-то ОУ, ул. „Кореняците“ № 40 - за стоматологичен
кабинет
666/1999 г. Помещение в сграда с идентификатор 49597.1706.161.1, с.
Мърчаево, ул. „Черешова градина“ № 3 - за
стоматологичен кабинет
РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“
Обособено помещение в сградата с идентификатор
3395/2013 г.
68134.на 88 СОУ - за фитнес
Обособено помещение в сградата на 88 СОУ „Димитър
3395/2013 г. Попниколов“ с идентификатор 68134.4334.9406.1 - за
зъболекарски кабинет
Обособено помещение в сградата на 149 СОУ „Иван
4123/2019 г. Хаджийски“, с идентификатор 68134.4333.9734.3- за
фитнес
Обособено помещение в сградата с идентификатор
2728/2009 г. 68134.4141.396.1, в УПИ ХІІ-396, кв.22, Здравна служба,
за лекарски кабинет, кв. Суходол, ул. „Перла“ 34
Обособено помещение в сградата в сградата с
идентификатор 68134.4141.396.1в УПИ ХІІ-396, кв.22,
2728/2009 г.
Здравна служба, за стоматологически кабинет, кв.
Суходол, ул. „Перла“ 34
8309/2013

РАЙОН „ЛЮЛИН”
Помещение в едноетажна сграда в ж.к. „Филиповци“,
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5044/1998

Здравна служба за социална и здравна дейност с
идентификатор 68134.4388.637.19
Помещение в едноетажна сграда в жк. „Филиповци“,
Здравна служба за социална и здравна дейност с
идентификатор 68134.4388.637.19
Помещение в едноетажна сграда в ж.к. „Филиповци“,
Здравна служба за социална и здравна дейност с
идентификатор 68134.4388.637.19
Помещение в едноетажна сграда в ж.к. „Филиповци“,
Здравна служба за социална и здравна дейност с
идентификатор 68134.4388.637.19
Ученически стол, бюфет и външен бюфет с
идентификатор 68134.4361.82.3, 3-ти м.р., 33 ОУ „Санкт
Петербург“,
Ученически стол и бюфет с идентификатор
68134.4361.122.1, 4-ти м.р., 96 СУ „Лев Николаевич
Толстой“
Ученически стол и бюфет с идентификатор
68134.4362.164.6, 5-ти м.р., 97 СУ „Братя Миладинови“
Ученически бюфет с идентификатор 68134.4360.408.3, 6
м.р., 27 СУ „акад. Георги Караславов“
Помещение за обслужваща дейност с идентификатор
68134.4360.260.4.98, 7 м.р.,бл.706,вх.А
Помещение за обслужваща дейност с идентификатор
68134.4359.210.21.69, 10 м.р.,бл.143,
Помещение за обслужваща дейност с идентификатор
68134.4359.248.3.73, 10 м.р.,бл.148
Ученически бюфет с идентификатор 68134.4388.652.2,
жк. „Филиповци“,103 ОУ „Васил Левски“
Помещение за лекарски кабинет с идентификатор
68134.4388.758.1, кв. „Филиповци“, кметството, ул.
„Братя Найденови“, кв.4а
Помещение за медицинска манипулационна с
идентификатор 68134.4388.758.1, кв. „Филиповци“,
кметството, ул.“Братя Найденови“, кв. 4а
Терен за разполагане на павилион № 1 за бързо хранене и
рекреация с идентификатор 68134.4356.367, 2 м.р.,
бул.“Царица Йоанна“, кв.32 на юг от бл.222
Терен за разполагане на павилион № 1 за продажба на
цветя с идентификатор 68134.4356.426, 2 м.р., кв.21 на
ул.“Проф. д-р Александър Станишев“ до ДКЦ № 26
Терен за разполагане на павилион № 9 за обслужваща
дейност с идентификатор 68134.4361.106, 4 м. р., кв.5,
бул. „Захари Стоянов“, югоизточно от кръстовището с ул.
„Никола Беловеждов“, на север от бл. 417
Терен за разполагане на павилион № 1 за обслужваща
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дейност с рег.№19.04823, 4 м.р.,кв.1, бул. „ Добринова
скала“, кръстовището на бул. „Добринова скала“ и бул.
„Захари Стоянов“, северно от бл. 402
Терен за разполагане на павилион № 1 за продажба на
дребни пакетирани хранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м. р., бул. „Захари Стоянов“,
кръстовището с ул.“419, северно от бл. 401, кв.1
Терен за разполагане на павилион № 2 за продажба на
дребни пакетирани хранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м. р., бул. „Захари Стоянов“,
кръстовището с ул. „419“, северно от бл. 401, кв.1
Терен за разполагане на павилион № 3 за продажба на
дребни пакетирани хранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м. р., бул. „Захари Стоянов“,
кръстовището с ул. „419“, северно от бл. 401, кв.1
Терен за разполагане на павилион № 2 за продажба на
пакетирани нехранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м. р., бул. „Захари Стоянов“,
северозападно от кръстовище с ул. „Никола Беловеждов“,
кв.4 на изток от бл. 407
Терен за разполагане на павилион № 1 за продажба на
дребни пакетирани хранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м.р., бул. „Захари Стоянов“, югоизточно
от кръстовището с ул. „Никола Беловеждов“, кв.5, на
север и запад от бл. 417
Терен за разполагане на павилион № 2 за продажба на
вестници и списания с идентификатор 68134.4361.88, 4
м.р., бул. „Захари Стоянов“, югоизточно от кръстовището
с ул. „Никола Беловеждов“, кв.5, на север и запад от бл.
417
Терен за разполагане на павилион № 3 за продажба на
дребни пакетирани хранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м. р., бул. „Захари Стоянов“, югоизточно
от кръстовището с ул. „Никола Беловеждов“, кв.5, на
север и запад от бл. 417
Терен за разполагане на павилион № 4 за продажба на
дребни пакетирани хранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м. р., бул. „Захари Стоянов“,
югоизточно от кръстовището с ул. „Никола Беловеждов“,
кв.5, на север и запад от бл. 417
Терен за разполагане на павилион № 5 за продажба на
дребни пакетирани нехранителни стоки с идентификатор
68134.4361.88, 4 м. р., бул. „Захари Стоянов“, югоизточно
от кръстовището с ул. „Никола Беловеждов“, кв.5, на
север и запад от бл. 417
Терен за разполагане на павилион № 6 за продажба на
цветя с идентификатор 68134.4361.88, 4 м. р., бул.
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„Захари Стоянов“, югоизточно от кръстовището с ул.
„Никола Беловеждов“, кв.5, на север и запад от бл. 417
Не се съставя Павилион № 1 за продажба на цветя с № 19.04815, 8 м. р.,
АОС
ул. „Ген. Асен Николов“, северно от кръстовището с ул.
„Ген. Никола Генев“, кв. 22, източно от бл. 814
РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
2773/2012
Терен за метален шкаф за захранващ ТВ-блок, находящ се
в ж.к.“Връбница-1“ до бл.501 68134.2820.1992
2/1996
Терен за метален шкаф за захранващ ТВ-блок, находящ се
в ж.к.“Обеля-1“ до бл.106 68134.2818.4515
10/1996
Помещение, находящо се в сградата на 140-то СОУ
„Иван Богоров“, с идентификатор 68134.2816.52.6, с
предназначение за стоматологичен кабинет
8/1996
Помещение, находящо се в сградата с идентификатор
68134.2820.1532.2 на 74-то СОУ „ Гоце Делчев“, с
предназначение за книжарски щанд
2765/2012
Терен – част от ПИ с идентификатор 68134.2816.2398,
находящ се в ж. к.“ Обеля-2“, кв.3 до бл.228, за
разполагане на павилион, схема № 24
2765/2012
Терен – част от ПИ с идентификатор 68134.2816.2398,
находящ се в ж.к.“ Обеля-2“, кв.3 до бл.228, за
разполагане на павилион, схема № 25
1535/2002
Поземлени имоти с идентификатори 68134.2824.970 и
1854/2004
68134.2824.521, находящ се в м.“ бул. Сливница“, кв.6,
парцел IX-СГО и парцел X-521, с предназначение за
открит склад
3627/2021г. Сграда с идентификатор 68134.2816.2399.10, находяща се
в ж.к.“ Обеля-2“, кв. 4, с адрес: ул. “104“ и ул.“106“ до
блок 237, с предназначение за стопанска дейност
124/1997
Помещение с идентификатор 68134.2816.2409.5.87,
находящо се в ж. к.“ Обеля – 2“, кв.13, бл. 278, с
предназначение за пощенски услуги
1257/1999
Поземлен имот с идентификатор 49206.2633.609,
находящ се в с. Мрамор, с предназначение за открит
склад
2197/2007
Едноетажна масивна сграда с идентификатор
68134.2818.476.3, в УПИ I, 476, кв.39 по плана на кв.
„Обеля“, за стопанска дейност
2854/2013
Помещение за стоматологичен кабинет в едноетажна
сграда с идентификатор 12084.2700.404.1, Здравна
служба в с. Волуяк
2697/2011
Помещение за аптека, на първия етаж в сградата на
Кметство с. Волуяк, с идентификатор 12084.2700.2220.1,
изградена в УПИ I-559, кв.25, м.“ с. Волуяк“
3377/2020
Помещение № 1 за лекарски кабинет, в Здравен център в
с. Мрамор, с идентификатор 49206.2633.9139.1.1, в
южната част на „Битов комбинат
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Помещение № 2 за лекарски кабинет в Здравен център с
идентификатор 49206.2633.9139.1.1- с. Мрамор, в южната
част на „Битов комбинат“
Помещение № 6 предназначение за детска консултация в
Здравен център с идентификатор 49206.2633.9139.1.1- с.
Мрамор, в южната част на „Битов комбинат“,
Помещение за пощенски услуги, на първия етаж в
сградата на Кметство – с. Волуяк, с идентификатор
12084.2700.2220.1, в УПИ I-559, кв.25, м.
Магазин с идентификатор 68134.2816.2377.9, в ж.к.
„Обеля-2“, кв.12, ул. „108“
Терен – част от ПИ с идентификатор 68134.2820.1992 за
разполагане на преместваем обект № 4 съгласно
утвърдена схема № 8 в УПИ I, кв.67в, м.“ Надежда,
Връбница и Бакърена фабрика“
Клубно помещение за стопанска дейност с
идентификатор 12084.2701.2658.2 към трафопост,
находящо се в пл.№1233, м.“ с. Волуяк- Гарата
Едноетажна селскостопанска сграда млекосъбирателен
пункт с идентификатор 49206.2633.9047.1 - за стопанска
дейност, находяща се в с. Мрамор, кв.20
Поземлен имот с идентификатор 68134.2818.4562, УПИ
ХХI-за трафопост, кв.48, кв.“ Обеля-25- а стар“/134 кв. м./
и част от ПИ с идентификатор 68134.2818.1702, УПИ
ХХII-1702, кв. 48/336 кв. м./ - за открит разсадник за
цветя
Здравна служба с идентификатор 49206.2633.242.1,
находяща се в с. Мрамор, кв.38, УПИ Х-242, за здравни
нужди и обществено обслужване
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
Лекарски кабинет в здравна служба с идентификатор
29430.4705.814.6 в с. Житен
Стоматологичен кабинет в здравна с идентификатор
29430.4705.814.6 в с. Житен
Лекарски кабинет в административна сграда /кметство/ с
идентификатор 57011.5548.212.1 в с. Подгумер
Лекарски кабинет в здравна служба с идентификатор
21662.4820.343.2.1 в с. Доброславци
Помещение в административна сграда /кметство/ с
идентификатор 65601.5479.270.1 в с. Световрачане Стоматологичен кабинет в здравна служба с
идентификатор 65601.5479.688.1 в с. Световрачане –
Лекарски кабинет в здравна служба с идентификатор
44224.5806.147.2 в с. Локорско

18

15,30

24

17

182
6,48

54,78

30

134
336

201

16
21,55
22,30
50,26
16,66
18,40
30

Раздел III.
УПРАВЛEНИЕ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ СПОРТНИ ИМОТИ И
ОБЕКТИ
№
по
ред

АОС №

1

4/2017 г.

2

8741/2014г.
8743/2014г.

3

3066/2013г.

4

3153/2013 г

5

773/2009 г.,
96/1997 г.,
98/1997 г.,
698/2007 г.,
1702/2019г.,
1701/2019 г.
232/2017 г.
230/2017 г.
231/2017 г.
1703/2019 г.
1704/2019 г.
1705/2019 г.

Описание, предназначение и местонахождение на имота
РАЙОН „ИЛИНДЕН”
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1201.83.1,
разположен в триетажна сграда за образование ж.к. „Света
Троица“, ул. „Русе“ № 28. – за спортна дейност
РАЙОН „ЛЮЛИН“
Помещения за басейн и спортна зала с идентификатор
68134.4358.61.3, 8 м.р., 56 СУ „проф. Константин Иречек“
Помещение
за
спортна
зала
с
идентификатор
68134.4360.264.1, 7 м.р.,79 СУ „Индира Ганди“
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
ПИ с идентификатор 48393.4990.550, с. Мировяне, за който
е отреден УПИ I - за стадион, спортен комплекс и тп от
кв.53, спортно игрище и сграда - съблекалня
ПИ с идентификатор 21662.4820.1022 - УПИ V- за плувен
комплекс, кв. 14 – с. Доброславци,
РАЙОН „БАНКЯ”
Учредяване право на строеж върху УПИ V – за спортен
комплекс и озеленяване, гр. Банкя, м. „Равнище“, кв. 81а,
включващ
поземлени
имоти
с
идентификатори:
02659.2195.1585,
02659.2195.1366,
02659.2195.1368,
02659.2195.1733,
02659.2195.1734,
02659.2195.1735,
02659.2195.1736,
02659.2195.1586,
02659.2195.844,
02659.2195.847,
02659.2195.847,
02659.2195.849,
02659.2195.702, 02659.2195.1367 и 02659.2195.703, за
изграждане на стадион със спортно-възстановителен център

площ в
кв.м

307,66

Общо-178
122

29 189
107
2 202

22 789

Раздел IV.
ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
№
по
ред

АОС №

Описание, предназначение и местонахождение на имота
РАЙОН „ОБОРИЩЕ”

19

площ в
кв. м

1

2

3

4

6

7

8

9

10
11

12

13

14

1265/2018 г.

Самостоятелен обект с идентификатор 68134.402.36.2.4, ул.
„Бачо Киро“ № 22, ет. 3 /тавански/, с мазе - 20,40 кв.м, с
18,89 % идеални части от общите части на сградата и от
дворното място
РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”
1245/2017 г УПИ ІV, кв.2в, м. НПЗ „Средец”, Зона-Жг, жилищна зона с
преобладаващо високо етажно застрояване, макс. плътност
на застрояване-60% кинт- 3,5 мин. озеленяване- 20%,макс.
кота корниз- 26м. с идентификатор 68134.1107.236.
1235/2017 г ПИ с идентификатор 68134.1109.1561, кв.67, м. „Факултета”
-Зона- Жм* жилищна зона с преобладаващо малко етажно
застрояване, мах. плътност, кинт-1,3 мин.озеленяване-40%
кота корниз -10м. ПУП
891/2009 г ПИ с идентификатор 68134.1109.1480, кв. Факултета, кв.54,
Зона Жм* - жил.зона с преобладаващо малко етажно
застрояване –макс. застроена плътност на застрояване 405,
кинт 1,3, мин. озеленяване 40%, кота корниз 10
297/1999 г. ПИ с идентификатор 68134.1109.1478, кв. Факултета, кв.51,
Зона Жм* - жил.зона с преобладаващо малко етажно
застрояване –макс. застроена плътност на застрояване 40%,
кинт 1,3, мин. озеленяване 40%, кота корниз 10
1327/2019 г ПИ с идентификатор 68134.1109.1602, м. Факултета, кв.64,
жил. зона с преобладаващо малко етажно застрояване –
макс. застроена плътност на застрояване 40%, кинт 1,3, мин.
озеленяване 40%, кота корниз 10
РАЙОН „НАДЕЖДА”
1762/2012 г. ПИ с идентификатор 68134.1387.229 в УПИ VIII229,288,228, кв. 847, м. „Триъгълника”, ул. „Чепеларе” №
12 Зона Жс — публичен тьрг.
РАЙОН „ВИТОША”
2679/2013 г. ПИ с идентификатор 68134.1975.2674, по ПУП - УПИ VІІ290, кв. 24, ул. Чемшир, кв. Киноцентър І част – ниско
застрояване
3036/2015 г. ПИ с идентификатор 68134.1891.1099, УПИ VІІІ-1099, кв. 9,
м. Килиите, кв. Княжево
2767/2014 г. УПИ ХІ-СОНС, кв. 68, с. Владая, с идентификатор
11394.1796.1818
РАЙОН „ЛЮЛИН”
9837/2017 г. УПИ ІІ-169 кв.27 м. „ж.к.Люлин-10 м. р.“, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4359.169, зона по
ЗУЗСО – Жг
9809/2017 г. УПИ І-234, кв.10б м. „ж.к. Люлин-10 м. р.“, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4359.234, зона по
ЗУЗСО - Жг
9298/2015 г Поземлен имот 68134.4359.244, за който е отреден УПИ IV244, кв.11а, по плана на м.“Люлин-10 м. р.“, зона по ЗУЗСО
- Жг

20

ЗП 97,42

250

334

238

305

295

203

826

1 517
652

459

235

293

РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
УПИ ХІ-249, кв.31, м. „Модерно предградие“, ул.„Братя
Станиславови“ №74, зона: Жс - жилищна зона с
преобладаващо средноетажно застрояване, Плътност на
застрояване: 50/25 до 40, КИНТ: 2,3/1,0 до 1,5, Мин.
озеленена площ: 35/ 40 до 55, Кота корниз: 15 за жил. сгр.
/20 за общ. сгр.; 12 за жил. сгр. /15 за общ. сгр.(сключено
застрояване със съседен УПИ)
Самостоятелна сграда с идентификатор 68134.2816.2399.10,
на един етаж, с площ 154 кв. м., в УПИ I – за 2399 за
комплексно жилищно строителство, кв. 4, м. „ж.к. Обеля 2“,
ул. „104-та“
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
ПИ с идентификатор 51250.5714.201, УПИ XVII-201, кв. 41,
с. Негован
ПИ с идентификатор 51250.5714.200, УПИ XIV, кв. 41, с.
Негован
ПИ с идентификатор 44224.5807.450, УПИ III-450, кв.9, с.
Локорско
Реална част от ПИ с идентификатор 00357.5362.67, УПИ IX
-584 А, кв. 268, гр. Нови Искър
ПИ с идентификатор 65601.5479.361, УПИ IX – 177, кв.47,
с. Световрачене
РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“
ПИ с идентификатор 68134.8555.1978 -УПИ V-70 кв.3,
кв. Враждебна, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин.
озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м
ПИ с идентификатор 68134.8200.1015 - УПИ IX, кв. 11,
кв. Кремиковци, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, макс. кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

15

2702/2011 г.

16

3637/2020г.

17

4108/2017 г.

18

4107/2017 г.

19

4106/2017 г.

20

469/1996 г.

21

1648/1997 г.

22

3132/2018

23

3090/2017

24

227/1997

ПИ с идентификатор 68134.8200.133 - УПИ I-1024, кв. 85,
кв. Кремиковци, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

607

25

1030/2003 г.

ПИ с идентификатор 68134.8200.853 - УПИ I, кв. 23,
кв. Кремиковци, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

554

26

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ I, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, макс. кинт – 1,3;

554

21

266

154

683
763
621
374
668

446

1 082

мин. озеленяване - 40 %, макс. кота корниз – до 10 м
27

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ II, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3;
мин.
озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

539

28

3192/2018

кв. 46,
нужди
мин.

259

29

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ III,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3;
озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м
ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ IV,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3;
озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

кв. 46,
нужди
мин.

532

30

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ V, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

528

31

3192/2018

кв. 46,
нужди
– 1,3

518

32

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ VI,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м
ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ VII,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

кв. 46,
нужди
– 1,3

486

33

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ IX, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, макс. кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, макс. кота корниз – до 10 м

590

34

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ X, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3;
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

578

35

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ XI, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3, кота
корниз – до 10 м

599

36

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ XII, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3

572

22

мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м
37

3192/2018

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ XIII, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

566

38

3192/2005

ПИ с идентификатор 29204.7571.537 - УПИ XIV, кв. 46,
с. Желява, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

644

39

1100/2005

ПИ с идентификатор 07140.8092.995 - УПИ V, кв. 51,
гр. Бухово, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

789

40

3314/2018

ПИ с идентификатор 07140.8092.675 - УПИ XVI, кв. 23,
гр. Бухово, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, макс. кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

616

41

3314/2018

ПИ с идентификатор 07140.8092.675 - УПИ XV, кв. 23,
гр. Бухово, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

568

42

3314/2018

ПИ с идентификатор 07140.8092.675 - УПИ XIV, кв. 23,
гр. Бухово, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

655

43

2984/2016

ПИ с идентификатор 87401.7501.720 - УПИ X-400, кв. 5,
с. Яна, зона Жм – отреден за жилищни нужди
макс. плътност на застрояване - 40 %, кинт – 1,3;
мин. озеленяване - 40 %, кота корниз – до 10 м

607

44

1568/2017 г

45

1408/2015 г.

46
47

1534/2017 г
1718/2020 г

48

311/1999 г

РАЙОН „БАНКЯ”
Поземлен имот с идентификатор 02659.2192.79, УПИ IX –
общ., гр. Банкя, кв. Михайлово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 58
Поземлен имот с идентификатор 02659.2198.467 и
едноетажна
жилищна
сграда
с
идентификатор
02659.2198.467.1, гр. Банкя, ул. „Синеморец” №3, УПИ
XXVIII-467, кв. 63
ПИ с идентификатор 02659. 2194.845, гр. Банкя, ул. „Роза”
ПИ с идентификатор 02659.2192.2177, представляващ УПИ
XI-гнс, кв. 30, ул. „Китката” № 1, кв. Михайлово, гр.Банкя
ПИ с идентификатор 02659. 2196.572, УПИ XIV – 395, кв.

23

524
ПИ - 401
сграда - 48

665
495
640

49

1025/2014 г.

50

1654/2019 г.

51

1022/2014 г

52

1604/2018 г

21, гр. Банкя, ул. „Методи Иванов”, кв. Вердикал
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
64,60
02659.2193.487.1.2, на втори етаж, гр. Банкя, ул. „Княз
Борис І” №1а, заедно с идеалните чести от дворното място
сграда-82,80
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
ПИ
02659.2193.1017.1.3 и съответната идеална част от ПИ с
86,50%
ид.ч.
идентификатор 02659.2193.1017, гр. Банкя, ул. „Панайот
от 777
Волов” №1 – съсобственост с частни лица
ПИ с идентификатор 02659.2198.810 - УПИ XXXIII – 459,
300
2383, кв. 60, гр. Банкя
Поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3201, заедно с
1 274
двуетажна
жилищна
сграда
с
идентификатор
118
02659.2194.3201.1 и едноетажна сграда - гараж с
45
идентификатор 02659.2194.3201.2,
гр. Банкя, ул.
„Ропотамо“ № 10
Раздел V.

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО
ОПОВЕСТЕН КОНКУРС СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
№
по
ред

АОС №

Описание, предназначение и местонахождение на имота

площ в
кв.м

РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
1

1400/2016 г.

2

1887/2019 г.

3

2140/2020г.

4

1867/2019г.

5

3066/2018г.

Поземлен имот с идентификатор 68134.304.2 - УПИ II -СО,
кв.215, м. ”Западно направление”, югоизточен ъгъл на ул.
“Опълченска“ и бул. „Т. Александров“.
РАЙОН „СЕРДИКА”
ПИ с идентификатор 68134.513.23, представляващ УПИ ІV33, кв. 98, м. „ГГЦ – Зона В - 17“ по плана на гр. София, ул.
„Софроний Врачански” №159
ПИ с проектен идентификатори 68134.513.648, ул.
„Странджа“, представляващ в УПИ I-20,21,общ, кв. 98,
м. ГГЦ-Зона В-17
ПИ с идентификатор 68134.513.415, представляващ УПИ
ХІІІ-11, ул. „Клокотница” № 61
РАЙОН „ИЗГРЕВ”
Поземлен имот с идентификатор 68134.803.1633, УПИ ХХ
общ., отреден за жилищно строителство и комплексно
обществено обслужване, кв. 2 б, м. НПЗ „Червена звезда”.
Зона Жг - жилищна зона с преобладаващо високоетажно
застрояване, макс. плътност на застрояване - 60%; кинт 3,5; мин. озеленена площ - 20%; кота корниз - 26 м
жилищни и обществени сгради. Чрез публично оповестен

24

354

241

1 029

411

875

6

3039/2017 г.

767/2000г.

7

8

761/2000г.

9

1318

10

1513/2009г.

11

1394 /2008г.

12

1681а/2015г.

13

1332/2019г.

14

101/2017г.,
рег. 2

15

3210/2018 г.

конкурс.
Поземлен имот с идентификатор 68134.803.1969, УПИ XIII,
отреден за жилищно строителство и трафопост, кв. 2.
Зона Жс - жилищна зона с преобладаващо средноетажно
застрояване, макс. плътност на застрояване – 50%; кинт 2,3; мин. озеленена площ – 35%; кота корниз - 15 м за
жилищна сгради и 20 м за обществени сгради. Чрез
публично оповестен конкурс.
РАЙОН „ТРИАДИЦА”
За подземен паркинг в застроен ПИ с идентификатор
68134.1001.308 с площ 3362 кв. м. - УПИ IV- за училище и
ПГ, кв. 324, м. „ Зони Г - Център” – изградено 41-во ОУ
„Св. Патриарх Евтимий“
За подземен паркинг
в ПИ с идентификатор
68134.1001.678 с площ 8828 кв.м., УПИ I - за училище и
ПГ, кв. 379, м. „Буката”, застроен с 22-ро СОУ „Г. С.
Раковски“
За подземен паркинг в незастроен ПИ с идентификатор
68134.1002.153 - УПИ V - за подземен гараж и паркинг, кв.
43, м „ Иван Вазов”
За подземен паркинг в незастроен ПИ с идентификатор
68134.1003.92- УПИ IV - за подземен гараж, паркинг и
озеленяване, кв. 7, м. „Красно село - Стрелбище - урб. бл.
32”
За подземен паркинг в реална част от незастроен ПИ с
идентификатор 68134.1003.199УПИ III - за подземен гараж,
детска площадка и озеленяване, кв. 93д, м. „Красно село Стрелбище - урб. бл. 32”
За подземен паркинг в реална част от незастроен ПИ с
идентификатор 68134.1003.198 - УПИ II - за подземен гараж
и жил. строителство, кв. 93е, м. „Красно село - Стрелбище урб. бл. 32”
РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”
Поземлен имот с идентификатор 68134.1106.387 , УПИ V321,
322, кв.76, жк. Разсадника, ул.Троян №12-14
РАЙОН „ИЛИНДЕН”
Нереализирана секция 1 /вх.А/, с предвидена застроена площ
413кв.м., на девететажна жилищна сграда – жил. блок №
173. върху поземлен имот с идентификатор 68134.1201.67,
представляващ УПИ I – за ЖС, магазини, подземни гаражи с
МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858, ж.к. „Света Троица“,
бул. „Сливница“.
РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
УПИ ІV-за обществено обслужване, кв. 23А по плана на м.
„ж. к. Връбница-2”, ул. „Стоил Дудов“ С идентификатор
68134.2815.3138. м.) – зона: Жк (Жилищна зона с
преобладаващо комплексно застрояване); Плътност на

25

2 311

3362

8828

1206

14 553

14 050

683

659
413

3 800

застрояване: 40; КИНТ: 3; Мин. озеленена площ: 40; Кота
корниз: 26 за жил. сгр./ 32 за общ. сгр.; Етажност: (за отд. сгради Н = 6 м./Н = 16 м./Н = 6 м.)

16

1323/2000 г.

17

3356/2019 г.

УПИ ІІ-2819, за жс, кв. 23А по плана на м. „ж. к. Връбница-2”,
ул. „Златен клас“ с идентификатор 68134.2815.2819 –зона:
Жк; Плътност на застрояването: 40 %; КИНТ: 3; Мин.
озеленена площ: 40 %; Етажност: 5 (Н = 16 м.)
УПИ VІІІ-4557, кв. 45, м. „ж. к. Обеля-1“, бул. „Панчо
Владигеров“ с идентификатор 68134.2818.4557 зона-Жк;
Плътност на застрояване: 40 %; КИНТ: 3; Мин. озеленена
площ: 40 %; Кота корниз: 26 за жил. сгр./ 32 за общ. сгр.;
Етажност: М/Г+5;

1 217

710

Раздел VІ.
СДЕЛКИ ПО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ СЪСОБСТВЕНИ
ИМОТИ
№
по
ред

АОС №

1

617/2000 г.

2

1481/2018 г.

3

1381/2015 г.

4

1257/2018 г.

5

2987/2017г.

6

3344/2019г.
0416/2019г.

Описание, предназначение и местонахождение на имота

площ в кв.м

РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
ОПС в/у поземлен имот с идентификатор 68134.301.274,
86,25%
УПИ VІ-23, кв.159, м. „Зона Б-4”, ул. „Брегалница” № 83,
от 980
ОПС в/у реална част от поземлен имот с идентификатор
89,86%
68134.303.308, представляващ УПИ-VII-4, 13, кв. 174, м.
От
„Пробив П. Славейков“, бул. „Инж. И. Иванов“ № 57
441,20
ОПС в/у поземлени имоти с идентификатори 68134.305.313
50,495%
и 68134.305.314, представляващи УПИ VIII-18,19, кв.220,
от 505
м. „Западно направление“, ул. „Българска морава“ № 67
РАЙОН „ОБОРИЩЕ”
ОПС върху ПИ с идентификатор 68134.408.118,
5% от 310
съставляващ УПИ V-231 в кв. 136, м. „ПодуянеЦентъра“, на ул. „Русалка“ № 1, от който общината
притежава 5%, заедно с таванско помещение в
триетажна сграда, с идентификатор 68134.408.118.1.4 и
със застроена площ от 19,87 кв. м. Показатели по
ЗУЗСО: Пл.-60 %; Кинт-3,5; Озеленяване-20 %.
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
определяне
В УПИ XI-851,852, кв. 20, м. „Суха река - запад“,
квоти на
включващ в състава си ПИ с идентификатори:
съсобственост и
68134.610.851 с площ от 272 кв. м. – общинска
учредяване
собственост и 68134.610.852 с площ от 290 кв. м. – право на строеж
частна собственост.
В УПИ II-35, кв. 31, м. „Суха река – запад“, ул. „Царева
62,17%
ливада“, ПИ 68134.613.1044, с площ от 475 кв. м, в
от
който общинската собственост е в размер на 62,17%.
475

26

7

1100/2005г.
781/2000г.

8

1101/2005г.
780/2000г.

9

1740/2017г.

10

1990/2019г.

11

57/2017г.,

12

2104/2013 г.

13

4097/2019 г.

И придобиване от СО на 37.83% от ПИ 68134.613.1045
с площ от 40 кв. м в улична регулация.
РАЙОН „ТРИАДИЦА”
182/347 идеални части от ПИ с идентификатор
68134.1003.49 с площ от 347 кв. м. и сграда в него с РЗП
90,00 кв. м., ул. „Траянови врата“ № 67, ж.к.
„Стрелбище".
175,18/334 идеални части от ПИ с идентификатор
68134.1003.50 с площ от 334 кв .м. и сграда в него с РЗП
98,23 кв. м., ул. „Траянови врата“ №69, ж. к
„Стрелбище”.
ПИ с идентификатор 68134.1005.246 с площ от 245 кв.
м, част от УПИ IV-1244, кв. 120, м. Красно село Плавателен канал”, целият с площ от 559 кв. м.
1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 68134.1005.56
с площ от 704 кв. м. на адрес: ул. „Луи Айер” 19, ж.к.
„Гоце Делчев”.
РАЙОН „ИЛИНДЕН”
Незастроен
поземлен
имот
с
идентификатор
68134.1201.1053, представляващ част от УПИ V-5, 6, 7,
8, 9, кв. 45В, м. „Зона B-17 част“, ж.к. „Света Троица“,
ул. „Илийчо П. Илиев“. Устройствена зона по ЗУЗСО и
параметри на застрояване – Жс - Жилищна зона с
преобладаващо средноетажно застрояване, Плътност на
застрояването (%): 50/25 до 40, КИНТ: 2,5/1,0 до 1,5,
Мин. озеленена площ (%): 35/ 40 до 55 - пететажна
жилищна сграда
РАЙОН „НАДЕЖДА”
50% ид. ч. от поземлен имот с идентификатор
68134.1382.154, УПИ IV-154, кв. 85, м. „ж.к. Надежда
2а и 26”, ул. „Света Петка Тьрновска” № 13
РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“
УПИ ХІІІ-127,128,1257,9946, кв.26Б, м. Овча купел, ул.
„Народно хоро“ ПИ с ид. 68134.4337.1500

182/347

½ от 334

определяне
квоти на
съсобственост и
учредяване
право на строеж

½ от 704

1 121
определяне
квоти на
съсобственост и
учредяване
право на строеж

50% от 398

23.1% от 910

Раздел VІІ.
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ИМОТИ СРЕЩУ
ИЗГРАЖДАНЕ В ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ВЪРХУ ДРУГИ
ОБЩИНСКИ ИМОТИ
№
по
ред

АОС №

Описание, предназначение и местонахождение на имота

ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ЩЕ СЕ УЧРЕДИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

27

площ в
кв.м

1

2

3

4

5

РАЙОН „ИЗГРЕВ”
3121/2020 г. Поземлен имот с идентификатор 68134.803.4076, УПИ I, за
жилищно строителство и трансформаторен пост, кв. 23.
Зона Жг жилищна зона с преобладаващо високоетажно
застрояване: макс. плътност на застрояване – 60%; кинт 3,5; мин. озеленена площ – 20%; кота корниз - 26 м за
жилищни и обществени сгради. Чрез публично оповестен
конкурс.
3122/2020 г. Поземлен имот с идентификатор 68134.803.4077, м.
„Дианабад”, УПИ III, за жилищно строителство, кв. 23. Зона
Жг - жилищна зона с преобладаващо високоетажно
застрояване, макс. плътност на застрояване – 60%; кинт 3,5; мин. озеленена площ – 20%; кота корниз - 26 м
жилищни и обществени сгради. Чрез публично оповестен
конкурс.
3123/2020 г. Поземлен имот с идентификатор 68134.803.4078, УПИ V за
жилищно строителство, кв. 23. Зона Жг - жилищна зона с
преобладаващо високоетажно застрояване,: макс. плътност
на застрояване - 60%; кинт - 3,5; мин. озеленена площ 20%; кота корниз - 26 м жилищни и обществени сгради.
Чрез публично оповестен конкурс.
3124/2020 г. Поземлен имот с идентификатор 68134.803.4079, УПИ VI за
жилищно строителство, кв.23. Зона Жг - жилищна зона с
преобладаващо високоетажно застрояване, макс. плътност
на застрояване - 60%; кинт - 3,5; мин. озеленена площ - 20%;
кота корниз - 26 м жилищни и обществени сгради. Чрез
публично оповестен конкурс.
ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ ОБЩИНСКА СГРАДА В
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
РАЙОН „СЛАТИНА”
1609/2012г. ПИ с идентификатор 68134.705.179, представляващ УПИ VI179, кв. 247б1 м. „Христо Смирненски – Слатина“, зона Жг

611

569

487

473

597

Раздел VІIІ.
СДЕЛКИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
№
по
ред

АОС №

1334/2020 г.
1

Описание, предназначение и местонахождение на
имота
РАЙОН „ОБОРИЩЕ”
Стопански обект с идентификатор 68134.408.325.4, ул.
„Султан тепе“ № 18 и принадлежащо складово
помещение, за учредяване безвъзмездно право на
ползване от Фондация „За децата с церебрална
парализа“

28

площ в кв.м

132,00
18,00

926/2005г.

2

2067/2020 г.
3
2154/2021г.
4
1984/2019г.
5

6

3392/2020 г.

7

2980/2017 г.

8

3275/2019г.

9

1360/2019г.

10

1863/2012 г.

РАЙОН „СЕРДИКА”
Право на ползване на сграда с идентификатор
68134.513.310.2 и самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.513.310.1.19, представляващи
киносалон със сцена, голям салон, две фоайета, 3
гримьорни, оркестрална зала, склад под сцената,
вентилационна уредба в отделно помещение, кабина
за киномашини, библиотека на два етажа, 7 стаи за
езикови и музикални школи, едно книгохранилище, за
читалище
Право на ползване на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.514.39.1.18, ул. „Козлодуй“ №8,
вх. А, ет. 0, за Агенция социално подпомагане
Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.514.14.1.4, представляваща административна
сграда, бул. „Кн. М. Луиза“ №88, ет. 2, ниво 3 за
Агенция социално подпомагане
Право на ползване на сграда с идентификатор
68134.512.54.4, представляваща масивна двуетажна
сграда, ж.к. „Фондови жилища“, за читалище
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
Самостоятелен обект в страда с идентификатор
68134.601.101.l.53, представляващ магазин №2, вх. А,
ет. 1, блок №9, ж.к. „Левски - зона Г“, за учредяване
безвъзмездно право на ползване за филиал на НЧ
„Васил Левски - 1928”.
Възмездно право на пристрояване към нежилищен
обект в страда с идентификатор 68134.619.24.4.2 частна собственост, върху общински ПИ с
идентификатор 68134,619.24, в УПИ 1 - „за ЖС, гараж
и КОО", кв. 16, м. „ж.к. Левски зона В“.
Безвъзмездно право на строеж на Църковно
настоятелство при православен храм „Св. Димитър”,
върху ПИ с идентификатор 68134.600.669 с площ от
292 кв.м, включен в състава на УПИ П „за черква и
озеленяване", кв. 45а, м. „Хаджи Димитър”, за
изграждане на Социално-просветен център към храма.
РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”
Безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен
обект –магазинно помещение с идентификатор
68134.1106.17.1.51 - Народно читалище „Кибер
Читалище - 2019”, ул. „Найчо Цанов“, бл. 64
РАЙОН „НАДЕЖДА”
Право на ползване върху земеделски поземлен имот с
идентификатор 68134.1322.1 в м. „Чучулица“,
землище „Требич“, и сградите в имота

29

872

150,54

27,20

377

103

43 на
пристройката

160

10 916

11
12

3010/2016
3011/2016

13
3012/2016
14

2936/2016

РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“
Право на ползване върху сграда с идентификатор
68134.8270.929.1 на читалище в кв. Челопечене
Право на ползване върху сграда с идентификатор
68134.8400.935.1 на читалище в кв. Сеславци
Право на ползване върху сгради с идентификатори
68134.8200.387.1 и 68134.8200.387.2на читалище в кв.
Кремиковци
Право на ползване върху сграда с идентификатор
68134.8360.513.1 на читалище в кв. Ботунец

376
291
1222
226

Раздел 1Х.
СДЕЛКИ ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИЯ ДЯЛ
№
по
ред

АОС №

1

1238/2017 г.

2

1994/2019г.

3

3284/2019 г.

Описание, предназначение и местонахождение на имота
РАЙОН „ОБОРИЩЕ”
Продажба на съсобственика на
192/216 (88,89%)
идеални части от: 1)ъглов магазин на партерния етаж,
с площ 21,43 кв.м., и мазе с площ 15,66 кв.м., който
представлява част от
самостоятелен обект с
идентификатор 68134.407.288.1.2, целият със ЗП=54,50
кв.м. и РЗП=109 кв.м., и 2) жилище на втори етаж с
площ 76,90 кв.м., което представлява част от
самостоятелен
обект
с
идентификатор
68134.407.288.1.1, целия със ЗП=123,06 кв.м., заедно с
припадащата се към двата обекта 1/3 идеална част от
общите
части
на
сграда
с
идентификатор
68134.407.288.1 и 1/3 идеална част от дворното място,
на ул. „Сан Стефано“ №1
РАЙОН „СЕРДИКА”
Продажба на съсобственика на 1/12 ид.ч. от ПИ с
идентификатор 68134.505.49, ул. „Първа българска
армия „ №11б, попадащ в УПИ XI- за производство,
УПИ II-за административно обслужващ център и УПИ
V – за производствена складова и транспортна база, кв.
6, м. НПЗ „Военна рампа - изток“, стар пл. №659
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
Продажба на съсобственика на 18,22%, равняващи се на
90/494 идеални части от ПИ 68134.607.586, целият с
площ от 494 кв.м., представляващ УПИ III-586 от кв.
335А, м. „Бул. Ботевградско шосе-рамка”, ул. „Ген.
Георги Вазов” №16
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площ в кв.м

19,66% от 109
И
62,48% от
123,06

1/12 ид.ч. от
2 895

18,22%
равняващи се
на 90/494
ид.ч.

4

3460/2020 г.

5

3283/2019 г.

6

0403/2019 г.

7

3360/2019 г.
3241/2019 г.
3485/2020 г.

8

3118/2018 г.

9

3157/2018 г.

10

3503

11

12

0247/2011г.
2505/2011г.
2506/2011г.
2131/2004г.

1103/2014 г.

Продажба на съсобственика на 32,62% равняващи се на
244/748 идеални части от ПИ 68134,614,25, целият с
площ от 748 кв.м, включен в състава на УПИ I25,28,29,общ., „за офиси, магазини и ТП”, кв. 65, м.
„Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, ул.
„Батуня" №23
Продажба на съсобственика на ½ идеална част от ПИ с
идентификатор 68134.610.2119 с площ 444 кв.м, УПИ
ХІV-903 – „за офиси и магазини“, кв. 20, м.“Суха реказапад“, ул.“Пасарелски язовир“ №15
Продажба на ½ ид. част на съсобственика в ПИ
68134.610.2120 с площ 9 кв.м. за ул. „Пасарелски
язовир”
Продажба на общинските идеални части, както следва:
- 55,56 % от ПИ с идентификатор 68134.610.2031 /с
площ 905 кв.м/ и от 68134.610.2035 /с площ от 61 кв.м./;
- 66,67 % от обект 68134.610.2031.1.1 с площ от 30,64
кв.м. включени в състава на проектен УПИ III-920, кв.
20а, м. „Суха река – запад“, ул. „Христаки Павлович“
№17 и сключване на договор по чл. 15 от ЗУТ за
общински ПИ 68134.610.2144 с площ от 75 кв.м.
Продажба на общинските идеални части в ПИ с
идентификатор 68134.610.839, УПИ XIII-839, кв. 12, м.
„Суха река – запад“, ул. „Христо Г. Данов“ №8
Продажба на съсобственика на общинските идеални
части в ПИ с идентификатор 68134.613.178 с площ от
1396 кв.м., УПИ VII – „за ЖС“, кв. 30а, м. „Суха река –
запад“
Продажба на съсобственика на ½ ид. част от ПИ
68134.614.1322, с площ от 425 кв.м, включен в състава
на УПИ III - „за ЖС, трафопост и озеленяване”, кв. 87а,
м. „Ботевградско шосе-рамка”, ул. „Вършец” №7
Прекратяване на съсобственост чрез делба в :
- ПИ с идентификатор 68134.601.435, УПИ VI- „за
детска площадка и озеленяване“, с площ 306 кв.м.
- ПИ с идентификатор 68134.601.434, УПИ V – „за
търговия“, с площ 582 кв.м.
- ПИ с идентификатор 68134.601.302, УПИ III-„за
търговия“, с площ от 1298 кв.м.,
- ПИ с идентификатор 68134.601.436 – улица, с площ от
229 кв.м., кв. 19, м. „Левски – зона Г“
РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”
Продажба на съсобственика на 1/3 идеална част от ПИ с
идентификатор 68134.1109.1498, кв.Факултета, УПИ II,
263, кв.61А
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32,62%
равняващи се
на 244/748 ид.
ч.

½ от 444

½ от 9

55,56% от 966
имот
66,67% от
30,64 обект

403/718

99,30/1396

½ от 425

76,10% от 306
76,10% от 582
76,10% от 1298
76,10% от 229

1/3 ид.ч.
От 303
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1165/2015 г.

14

3325/2019 г.

15

3061/2017 г.

16

3328/2019 г.

17

2421/2012 г.

18

3306/2019г..

19

3305/2019г.

20

34072019 г.

21

3308/2019 г.

22

3307/2019 г.

23

3306/2019 г.

24

3305/2019 г.

25

3386/2019 г.

26

966/1999 г.

Продажба на съсобственика на 4/6 идеални части от
ПИ с идентификатор 68134.1106.158, ж.к.Разсадника –
Коньовица, кв.74А, УПИ – ХI 859, с паянтова постройка
едноетажна с площ 24 кв.м, общинска собственост,
строена 1942г.
РАЙОН „НАДЕЖДА”
Продажба на 14,21% от ПИ с идентификатор
68134.1386.30, целият с площ 598 кв.м., в УПИ І-30, кв.
116, м. „Надежда 1а и 1б“, ул.„Илинденско въстание“ №
6.
100/385 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.1384.555,
УПИ IХ-555-за жс, кв. 276, м. „ж.к. Надежда 4”, ул.
„Иван Момчилов” № 46.
6/24 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.1384.714,
целият с площ 1047 кв.м., за който е отреден УПИ I714-за жс, кв. 46, м. „ж.к. Надежда 4“, заедно с 50%
ид.ч. от сграда с ид. 68134.1384,714.1, със застроена
площ 82 кв.м„ ул. „Бял Люляк” № 20.
РАЙОН „ВИТОША”
251/851 ид.ч. равняващи се на 29.495% от ПИ с
идентификатор 68134.1978.394, целият с площ 851 кв.м,
УПИ IХ- 394, кв. 8, м. в.з. „Габаро-Азмата“, кв.
Драгалевци, ул. „Лешникова гора“
50% от ПИ с идентификатор 68134.1896.1043 с площ
479 кв. м , УПИ X-985, кв.45, м. „Цар Борис ІІІ“
50% от ПИ с идентификатор 68134.1896.1044 с площ
481 кв. м , УПИ VII-985, кв.45, м. „Цар Борис ІІІ“,
20,36% от ПИ с идентификатор 68134.1982.486, м.
„Породин“
50% ид. части от ПИ с идентификатор 68134.1896.1046,
кв.42, м. „Бул. Цар Борис ІІІ-3 и 4 -та част“
50% ид. части от ПИ с идентификатор 68134.1896.1045,
кв.42, м. „Бул. Цар Борис ІІІ-3 и 4-та част“
50% ид. части от ПИ с идентификатор 68134.1896.1043,
включен в УПИ Х-985 – за „КОО“ ,кв.42, м. „Бул. Цар
Борис ІІІ-3 и 4-та част“
50% ид. части от ПИ с идентификатор 68134.1896.1044,
включен в УПИ VІІ-985,кв.42, м. „Бул. Цар Борис ІІІ-+
и „-та част“
81,41% ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.1895.1029,
по ПУП-УПИ І-за „Магазин“, кв.56, м.“Карпузица“
РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
Продажба на общинската ид. част – 29,50/79 ид. части
от сграда на ул. „Антон Кецкаров“ № 46, с
идентификатор 68134.2822.741.2, цялата със ЗП от 79
кв. м., разположена в ПИ 68134.2822.741, попадащ в
УПИ І-741, кв. 70, м. „Модерно предградие“
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4/6 ид.ч.
От 213

14,21%
от 598
100/385 ид.ч.
6/24 от имот
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251/851 ид.ч.
29.495%
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20,36% 879
50% от 100
50% от 102
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50% от 479

81,41%
от 716
29,50/79
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2871/2014 г.

28

3524/2020г.

29

443/1997 г.

30

4276/2019 г.

Продажба на съсобственика на 1892/33892 ид. части от
ПИ с идентификатор 68134.2821.283 по КККР, попадащ
в УПИ ІV-283, кв. 4, м. „НПЗ Орион и съседни
жилищни територии”, ул.„ Проф. Янаки Моллов“ № 1
Продажба на съсобственика на 5,56% ид.части в УПИ
ІV-596, кв. 57, м. „Модерно предградие“, в който
попада ПИ с идентификатор 68134.2822.596
Продажба на съсобственика на 30/405 ид.ч. в ПИ с
идентификатор 68134.2824.324 по КККР, попадащи в
УПИ ІV-320, 321, 322, 323, 324, кв. 76, м. „НПЗ Орион и
съседни жилищни територии”, ул.„Справедливост“ №
28
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
Продажба на съсобственика на 66.67% от ПИ с
идентификатори 41010.4893.930 и 41010.4893.1061,
включени в УПИ II-497А, кв.22, с. Кътина

1892/33892

5,56%

30/405

66,67% от 256
66,67% от 137

Раздел Х.
СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ ОТ СТРАНА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА
№ по
ред

АОС №

1
2

3
4

-

5

-

6

Описание, предназначение и местонахождение на имота
РАЙОН „СЕРДИКА”
Част от ПИ с идентификатор 68134.503.830, попадащ в
реализирана улична регулация от о.т. 170 до о.т.169, м. „кв.
„Бенковски”
½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.507.1743, попадащ в
УПИ XXVIII-за „Парк „Братска могила, кв. 196, м.
„Орландовци-Малашевци-Парк „Братска могила“.
Останалата ½ ид.ч. е собственост на Столична община
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
Изкупуване на 8,354% от апартамент № 4, бл. 77, вх. А, ет.
1, ж.к. „Сухата река“
ПИ с идентификатор 68134.630.9022 кв. 271, м. „Левски“,
бул. „Ботевградско шосе – рамка“, попадащ в улична
регулация – ул. „Рилска обител“ в участъка о.т. 358-о.т.28,
която е реализирана.
ПИ с идентификатор 68134.602.1505, попадащ в част от
УПИ І – „за стопанска зона към гробищен парк”, кв. 1, м.
Гробищен парк „Малашевци”, гр. София и улична
регулация.
Част ПИ с идентификатор 68134.613.34, кв. 31, м. „Суха
река – запад“, попада в улична регулация – ул. „Царева
ливада“ в участъка о.т.516-о.т.43а, която е реализирана.
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7
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21

22
23

560/1999 г.

РАЙОН „СЛАТИНА”
Реална част от ПИ № 1273, кв. 26, м. „Гео Милев- Подуяне
193
- Редута”, попадаща в ул. „Бетховен”
½ идеална част от ПИ 466, кв. 247, м. „Христо Смирненски ½ от 264
- Слатина“, попадащ в улица, терен за озеленяване и терен
за обществено жилищно строителство, ½ идеална част от
имота е собственост на СО
РАЙОН „ТРИАДИЦА”
342
Реална част от ПИ №1615
Съгласно регулационен план отредено за алея между кв.
19 и кв. 21, Местност „Кръстова вада”
Отчуждаване на УПИ I - за училище и трафопост от кв. 90,
12 576
м.„Кръстова вада”, с цел изграждане на училище и детска
градина в УПИ-то.
Имот с 68134.1006.2201, отреден за улица „Златни
977
мостове”, м. „Манастирски ливади - изток”
Имот с 68134.1007.2451, между кв. 79 и кв. 78,
1 014
отреден за улица, м. „Кръстова вада”
Част от имот с 68134.1005.226 /по кадастрален план
675
№226/, попадащ в трасето на ул. „Славовица”, ж.к. „Гоце
Делчев”
Част от имот с 68134.1007.1926, попадащ в трасето на
315
изградена улица „Х. Ибсен“
Част от имот с 68134.1007.1925, попадащ в трасето на
224
изградена улица „Х. Ибсен“
Имот с 68134.1007.1727, кв. 48, отреден за улица, м.
571
„Кръстова вада”
РАЙОН „НАДЕЖДА”
Реална част от поземлен имот с идентификатор
179
68134.1352.61, довеждаща инфраструктура до „Северна
скоростна тангента”
Реална част от поземлен имот с идентификатор
79
68134.1369.2190, довеждаща инфраструктура до „Северна
скоростна тангента”
РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”
Реална част от ПИ с идентификатор 68134.1609.175,
попадаща в УПИ XVI „за ОДЗ“, кв. 139, м. Малинова
4 378
долина-изток“
РАЙОН „ВИТОША”
ПИ с идентификатор 68134.2045.2719, м.“Малинова
28
долина“ , попадащи в улична регулация, ул. „Олимпийска“
Част от ПИ с идентификатор 68134.1933.2391
51
Част ПИ с идентификатор 68134.1933.2392, ул. „Маринчо
36
Бенли“, кв.60, м. „Манастирски ливади – запад“
ПИ с идентификатор 68134.1971.3203, ул. Горска поляна“
772
ПИ с идентификатор 68134.1933.2275, попадащ в улица
1 222
„Майстор Миленко Радомирец“ от о.т. 215 – о.т.218, м.
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26

27
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29
30
31

32
33
34

35
36
37
38
39
40

41

42

„Манастирски ливади – запад“
ПИ с идентификатор 68134.2045.2710 – улица м. „в.з.
166
Малинова долина ІІ ч“, кв. 2
ПИ с идентификатор 68134.1933.2163 – в улица, кв. 54, м.
118
„Манастирски ливади-запад“
ул. Пирин, м. Манастирски ливади-запад, кв. 5 – изградена
301
улица – реални части от ПИ с идентификатори
131
68134.1932.2270 и 68134.1932.2271
ПИ с проектен идентификатор 68134.1933.2290, част от ПИ
552
с идентификатор 68134.1933.2250, ул. „Ралевица“,
м.„Манастирски ливади – запад“
ПИ с идентификатор 68134.1932.2108, м. Манастирски
576
ливади-запад, кв. 14 – изградена улица
част от ПИ с идентификатор 68134.1933.2207 – в улица
191
„Проф. Велизар Велков“
Част от ПИ пл. №1507, кв. 117, м. Драгалевци-разширение356
север - в улици
ПИ с идентификатор 68134.1971.3203, м. Драгалевци772
разширение – север, за озеленяване на улици, реки, дерета
и др.
ПИ 68134.1971.3205, м. Драгалевци – разширение – север,
38
попада в улица
ПИ с идентификатор 68134.1932.2310, попадащ в ул.
305
„Паша Христова“, м. Манастирски ливади-запад“
Част от ПИ с идентификатор 68134.2049.1153 - в улица
667
„Горска ела”, кв. Симеоново, с проектен идентификатор
68134.2049.2133 от о.т. 110 – о.т. 108, с проектна площ
ПИ 68134.1932.2134, попадащ в улица „Лъвски рид“ м.
289
„Манастирски ливади-запад“
м. Турски гробища, бул. „Черни връх“
974
ПИ с идентификатор 68134.1971.3111
Част от ПИ 68134.1943.868, кв. 20А, м. „Могилчето“ – в
171
улица
ПИ с идентификатор 68134.1971.3205, ул. „Горска поляна“
38
ПИ с идентификатор 68134.1971.3352, м.“Драгалевци –
677
разширение-север“, попадащи в улица „Момино венче“
ПИ с идентификатор 68134.1935.2241, попадащ в улица
64
„Бойна слава“ и ПИ с идентификатор 68134.1935.2240, кв.
416
26 ,м. „Гърдова глава“ попадащ в улица „Иван Багрянов“
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
ПИс идентификатори 00357.5359.1243, 00357.5359.1244,
обща площ
00357.5359.1245, 00357.5359.18, заети от гробищен парк в
3 541
кв.1, кв. Кумарица, гр. Нови Искър
ОБЕКТИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
„ВиК инфраструктура на гр. Нови Искър“
Реална част от ПИ с идентификатор 00357.5353.1108,
1 031
попадаща в улица между о.т. 667 - о.т. 748 - о.т. 749 - о.т.
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750 - о.т. 752 по действащия регулационен план на гр. Нови
Искър
Реална част от ПИ с идентификатор 00357.5354.156,
попадаща в улица между о.т. 763 - о.т. 771 по действащия
регулационен план на гр. Нови Искър
Реална част от ПИ с идентификатор 00357.5355.3,
попадаща в улица между о.т. 198а - о.т. 780а - о.т. 780 по
действащия регулационен план на гр. Нови Искър
Реална част от ПИ с идентификатор 00357.5355.5,
попадаща в улица между о.т. 198а - о.т. 780а - о.т. 780 по
действащия регулационен план на гр. Нови Искър
„ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и
Световрачене“
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.764,
представляващ реална част oт поземлен имот с
идентификатор 65601.5479.609, попадащ в улична
регулация с о.т. 150 – о.т. 149а
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.762,
представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 65601.5479.610 попадащ в улична
регулация с о.т. 150 – о.т. 149а
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.812
представляващ реална част от имот с №36571 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене,
попадащ в улична регулация с о.т. 150 – о.т. 149а
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.810,
представляващ реална част от имот №36572 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене,
попадащ в улична регулация с о.т. 136 – о.т. 150
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.817,
представляващ реална част от имот с №38595 по
помощния план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с.
Световрачене, попадащ в улична регулация с о.т. 140 - о.т.
153
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.822,
представляващ реална част от имот №36628 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене,
попадащ в улична регулация между о.т. 140 – о.т. 140 а oт
кв.20
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.823, попадащ в
улична регулация с о.т. 141 – о.т. 140
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.826,
представляващ реална част от имот №36624 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене,
попадащ в улична регулация с о.т. 141 – о.т. 140
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.831,
представляващ реална част от имот с №36619 по помощния
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план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене,
попадащ в улична регулация с о.т. 142- о.т. 141
Реална част от имот с идентификатор 65601.5479.799,
идентичен имот с №37732 по помощния план по чл.13 а,
ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене попадащ в улична
регулация с о.т. 11- о.т. 145
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.829,
представляващ реална част от имот №36618 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене,
попадащ в улична регулация с о.т. 142- о.т.141
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.834,
представляващ реална част от имот №36726 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на с. Световрачене,
попадащ в улична регулация с о.т. 11 – о.т.145
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.737,
представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 65601.5479.620, попадащ в улична
регулация с о.т. 11- о.т.145
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.838,
представляващ реална част от имот №36735 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, попадащ в улица с
о.т.11 – о.т. 145.
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.821,
представляващ реална част от имот №36627 по помощния
план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, попадащ в улица с
о.т.140 – о.т. 141
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.820,
представляващ реална част от имот №36627 по помощния
план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, попадащ в улица с
о.т.140 – о.т. 140а, кв.20
ПИ с проектен идентификатор 65601.5479.837,
представляващ реална част от имот №36729 по помощния
план по чл.13 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, попадащ в улица с
о.т.11 – о.т. 145
ПИ с проектен идентификатор 51250.5712.972, попадащ в
улица между о.т. 223 - о.т. 224, с площ за изкупуване 77
кв.м., който е част от поземлен имот с идентификатор
51250.5712.810
ПИ с проектен идентификатор 51250.5712.974 по КККР на
с. Негован, попадащ в улица между о.т. 223 - о.т. 224, с
площ за изкупуване 4 кв.м.
Участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“бул. „Илиянци“ до съществуващия път между с.
Кубратово и кв. Бенковски
ПИ с проектен идентификатор 40436.5422.121, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
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кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5422.5
ПИ с проектен идентификатор 40436.5421.120, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5421.14
ПИ с проектен идентификатор 40436.5421.121, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5421.15
ПИ с проектен идентификатор 40436.5421.124, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5421.21
ПИ с проектен идентификатор 40436.5421.126, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5421.16
ПИ с проектен идентификатор 40436.5421.117, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5421.9
ПИ с проектен идентификатор 40436.5422.118, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5422.2
ПИ с проектен идентификатор 40436.5421.112, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5421.7
ПИ с проектен идентификатор 40436.5422.122, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5422.7
ПИ с проектен идентификатор 40436.5422.125, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5422.7
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ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.120, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.69
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.122, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.78
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.124, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.79
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.127, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.65
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.128, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.64
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.133, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.37
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.136, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.33
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.138, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.32
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.139, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.27
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.142 попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
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„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.30
ПИ с проектен идентификатор 40436.5420.144, попадащ в
участък от пътен възел „Северна скоростна тангента“- бул.
„Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и
кв. Бенковски, който е част от поземлен имот с
идентификатор 40436.5420.31
РАЙОН „БАНКЯ”
Поземлен имот с идентификатор 02659.2196.284, гр. Банкя,
кв. 9, кв. „Вердикал“ – за разширение на гробищен парк

2 278

1 185

Раздел ХI. ОТЧУЖДАВАНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО
ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ИЗПЛАЩАНЕ НА
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТ 2021 г.

№

ОБЕКТИ

1

2
§ 54 - 00 Придобиване на земя

период на
изпълнен
ие
3

Прогноз
ни
площи
4

2018-2021

24530

2018-2021

1800

2019-2021

13000

ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ
Решение № 57, Протокол №9/20.02.2020г. на СОС и
Решение №376, Протокол № 18, от 23.07.2020 г.

1

2

3

ОБЕКТИ НА ТРАНСПОРТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Изграждане на бул. „Т. Каблешков“ в участъка от ул.
„Луи Айер“ до ул. „Емилиян Станев“, район "Триадица" поетапно
Осигуряване на достъп по ул. „Васил Арнаудов“ в
участъка от бул. „Симеоновско шосе“ до ул. „Братя
Чакрин“, о.т.361-о.т.360-о.т.359-о.т.357-о.т.442 до
о.т.443а, обслужващ кв.71 и кв.72а, м. „Витоша Вец
Симеоново“, район „Лозенец“
Изграждане на техническа инфраструктура по ул. "Филип
Кутев", в участъка от бул. "Черни връх" до ул. "Сребърна"
и проектно трасе на бул. "Т. Каблешков" до бул.
"Симеоновско шосе" - поетапно, участък от ул. "Чавдар
Мутафов" до "Симеоновско шосе"

40

4

5

6
7
8
9

10

11
12

13

14
15

16
17

18

Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура
по ул. "Борис Руменов" в участък обслужващ кв.98,
120,126, участъка на изток от р. "Драгалевска" до
безименна улица, от о.т.666-о.т.18а-о.т.608-о.т.609ао.т.607-о.т.505-о.т.501-о.т.399-о.т.504-о.т.398, м. Витоша
Вец Симеоново и осигуряване на транспортна връзка
между ул. "Асен Йорданов" и ул. "Ангел Каралийчев"
Изграждане на Източна тангента - в участъка от Пътен
възел на Северна скоростна тангента до бул.
"Ботевградско шосе" - поетапно - ( І етап в участъка от
бул. „Владимир Вазов“ до ССТ, ІІ етап в участъка от бул.
"Ботевградско шосе до бул. "Владимир Вазов")
Изграждане на пробив бул. „Рожен“

2018-2021

2148

2018-2021

2694

2018-2021

6945

Изграждане на ул. "Народен герой" от ул. "Любляна" до
бул. "Цар Борис ІІІ", район "Овча купел"
Ул.”Войводина могила” от бул. „Н. Петков” до пл. „Сред
село”;
Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев” в
участъка между ул. „Обиколна” и бул. „Цариградско
шосе” с прилежаща инфраструктура, велотрасе и
пешеходни тротоари;
Изграждане на южното платно на бул. „Тодор
Каблешков” от бул. „България” до ул. „Ген. Стефан
Тошев”, район "Витоша" - поетапно;
Довършване на втори надлез по бул. „Адам Мицкевич“
/Източна естакада при Бакърена фабрика/р-н „Връбница“

2020-2021

532

2018-2021

1000

2020-2021

160

2020-2021

3315

2020-2021

815

Разширение и изграждане на бул. „Ломско шосе“ в
участъка от ул. „Лазарица“ до Околовръстен път" , район
"Връбница"
Изграждане на ул. “Кирил Дрангов” в участъка между ул.
„Митрополит Авксентий Велешки” и ул. “Добри
Чинтулов”, район Надежда;
Изграждане на улици ”380", "338"/тупик/ и ул. ”340” в
ж.к.Люлин-Зм.р.
Изграждане на ул. "Митрополит Серафим Сливенски" от
о.т.148 през о.т.152-165-166 до о.т.167 и от о.т.148 през
о.т.136-126-109 до о.т.104 и от о.т.148 през о.т.139-125 до
о.т.137
Улица „Хаджи Христо Панката”, р-н Слатина;

2020-2021

1000

2020-2021

140

2020-2021

400

2020-2021

849

2019-2021

300

Връзка на ул. „Обелски път“ с бул. „Ломско шосе“-в
участъка от о.т.167-о.т.166 до о.т.165(от ул. „Илия
Георгов“ до бул. „Ломско шосе“).
Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“ от о.т.39о.т.63-о.т.66 до о.т.67 и от о.т.66-о.т.70 до о.т.71 при кв. 1,
2, 17, 18, 19 и 20 , м. „Гробищен парк - Северен парк

2019-2021

1613

2019-2021

11272

41

„Бакърена фабрика“.

19

20

21
22
23

24

25

26

27

28
29
30

Транспортен достъп между ж.к. Обеля 1 и ж.к. Обеля 2,
по улици - от о.т69-68-67-66-56-54-53 до о.т.48; от о.т.6970-71 до о.т.47; от о.т.47-48-52-51 до о.т.50; от о.т.47-4643-42 до о.т.41, район „Връбница“;
Осигуряване на транспортен достъп до гара Илиянциулица от о.т.91-о.т.90 до о.т.89 и от о.т.89-о.т.89а-о.т.89го.т.88 до о.т.87 на ул.„Джерман“ при кв.8 а, 9, 10 б, м.
НПЗ „Илиянци - запад“.
Улица от о.т.24 до о.т.25, между кв. 7е и кв.7г, в ж.к.
Стрелбище, район "Триадица"

2019-2021

3622

2019-2021

6628

2019-2021

368

Изграждане на ул. "Обзор" в участъка от о.т.606 до о.т.52,
кв. Горна баня, район Овча купел,
Продължение на бул. "Илиянци", в участъка от Пътен
възел "Северна скоростна тангента - бул. "Илиянци" до
съществуващ път между с. Кубратово, р-н "Нови Искър" и
кв. "Бенковски", отчуждаване на ПИ съгласно ПУП парцеларен план, район "Сердика"
ОБЕКТИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

2019-2021

1093

2020-2021

230

Инженерна инфраструктура и вътрешно квартална ВиК
мрежа на кв. „Модерно предградие“, район„Връбница" по: ул. „Старата църква“, ул. „Антон Кецкаров“, ул. „367“
(в участъка между ул. Братя Станиславови" и ул. "Старата
църква"), ул. „Виткова ливада“, ул. „369“, ул. „378“, ;
Изграждане на инженерна инфраструктура на м.
„Манастирски ливади-изток“, І – етап (в карето между
бул. „България“, бул. „Т. Каблешков“, ул. „Костенски
водопад“ (г), ул. „Васил Стефанов“, район „Триадица“;
Изграждане на Главен канализационен колектор клон ІІ
по ул. „Емилиян Станев“ до ул. „д-р Борис Вълчев“, м.
„Кръстова вада“, район „Триадица“;
Изграждане на Канализационен клон по ул. „Д-р Борис
Вълчев“ от бул. „Черни връх“ до ул. „Емилиян Станев“ и
по ул. „Емилиян Станев“ до СОП, м. „Кръстова вада“,
район „Триадица“; - поетапно
Изграждане на главен колектор ІІІ в м. „Манастирски
ливади -запад“ (ул. "Родопски извор")- район„Витоша“;
Изграждане на отливен канал по ул. „Шиндра“ и ул.
„Камчия“, кв. Горубляне, район „Младост“;

2016-2021

800

2018-2021

1000

2018-2021

46

2019-2021

8500

2019-2021

4100

2019-2021

700

Изграждане корекция на река „Драгалевска“ - ІІ етап (в
участъка от ул. „Хижите“ до Околовръстен път); поетапно

2019-2021

3530

42

31

Изграждане на водопровод по ул. „Ален мак“ към ул.
„Победа“ в участъка от о.т.488 до о.т.455, между кв.94 и
кв.36, м. „Волуяк-гарата“.
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

2019-2021

304

32

Разширение на ОДЗ 36, в УПИ ІІ, кв.13, м. „Дружба 1ч. “,
р-н „Искър“;
Разширение на „108“ ДГ - филиал, кв. 39, УПИ I за ОДЗ,
м. ж.к. „Дружба-1-1 и II ч.", район "Искър"

2018-2021

1200

2020-2021

1646

Детска градина в УПИ I-за ОДЗ, кв.38а, м. „ж.к. Обеля-1“
, район „Връбница“.
УПИ I - „За училище”, кв. 53, м.“Манастирски ливади запад”, район Витоша

2020-2021

7608

2020-2021

17462

36

УПИ I - „За общински нужди и детска градина”, кв. 77, м.
“Манастирски ливади - изток”, район Триадица

2020-2021

3438

37

УПИ I - „За детска градина”, кв. 121, м. „Кръстова вада”
и м. „Южен парк” 4 та част, район "Лозенец"

2020-2021

9000

38

УПИ I - „За училище и спорт”, кв. 74, м. „Витоша ВЕЦ
Симеоново”, район Лозенец

2020-2021

6757

33
34
35

ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ
39

Разширение - Гробищен парк „Горна баня“ - поетапно

2018-2023

НОВИ ОБЕКТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО
СТРОИТЕЛСТВО
Транспорна инфраструктура
40

41

42

43

44

Разширение на метрото в гр. София , Трета метролиния бул."Ботевградско шосе"- бул."Владимир Вазов" Централна градска част-ж.к. „Овча купел", трети етап - от
км 1+280,00 до км 4+340,00 с три метростанции - по
бул."Владимир Вазов" с прилежащи територии в участъка
между МС-5 III и МС-2 III, район „Подуяне"
Ул. "Самоковско шосе" от бул. "Копенхаген" до СОП –
поетапно - ПИ, попадащи в западен тротоар и ул. "Павел
Красов"
Основен ремонт на ул. „Първа българска армия” в
участъка от ул. „Мара Бунева" до бул. „Илиянци", кв.
„Орландовци“ (по съществуващо положение);
Изграждане на бул."Копенхаген" от бул. "Ал. Малинов"
до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско
шосе"), р-н Младост;
Изграждане на връзка на ул. "Михаил Тенев" и бул.
"Христофор Колумб", м. "НПЗ Изток", п.з. Къро, от
О.Т.247 на ул. "Михаил Тенев", през о.т.64 -о.т.64а-о.т.63о.т.62-о.т.61-о.т.60 а-о.т.60 б-о.т.60 в-о.т.61 д до о.т.69 6

43

2021-2022

6671

2021-2022

1000

2021-2022

1200

2021-2022

28 000

2021-2022

1200

на бул. "Христофор Колумб"

45
46

47

48

49

50

51

52

53

54
55
56

57

Изграждане на ул. „Народно хоро” от бул. "Овча купел"
до бул. "Монтевидео", район "Овча купел"
Изграждане на ул. "3-та" -етап 2 в участъка от о.т.191 до
о.т.101, между кв.30 и кв.48, м. "Малинова долина" 1-ва,
2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част, район "Студентски"
Ул. „Овчаренски водопад“ от о.т.29а на ул. „Маричини
езера“, през о.т. 14, о.т. 14а, о.т. 13б, о.т. 13а, до 13в и
ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т. 11б до 11а на бул.
„Андрей Ляпчев“ р-н Студентски;
Реконструкция на ул."Флора" от ул. "Костенски водопад"г до ул."Луи Айер",
м. "Манастирски ливади-изток", -район "Триадица"
Изграждане на улици от о.т.108-о.т.109-о.т.110-о.т.111о.т.47 през о.т.48-49-50-51 до о.т.52; от о.т.47-о.т.46 през
о.т.45-о.т.44 до о.т.43; от о.т.44 презо.т.44а-о.т.44б до
о.т.109; от о.т.109-о.т.1122 до о.т.113(ул. "проф. Арх.
Петър Ташев"), район "Студентски"
Изграждане на кръгово кръстовище на ул."проф. Петър
Мутафчиев" и
новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52,
обслужваща кв.4,5,11 и 12 а, м. Полигона, район
"Младост";
Изграждане на ул. "Шарл Шампо" в участъка от ул.
"Костенски водопад"-г от о.т.103 през о.т.111 а-о.т.112о.т.203 до о.т.204, м "Манастирски ливади - изток", район
"Триадица"
Изграждане на улица, свързваща бул. "Александър
Малинов" и ул. "Д-р Атанас Москов" - от о.т. 34 г ( на
бул. "Александър Малинов") до о.т. 12 а ( на ул. "Д-р
Атанас Москов"), между кв.14 и кв.14 а, м. Младост 3
Изграждане на ул. “Бяла река“ от о.т.1 /при ул.
“Трилистник“/ до О.Т. 15 /при ул. “Витошки камбани“/,
м.“Малинова долина“, р-н „Витоша“ и р-н Панчарево
Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до о.т. 34В, м. "Над
село”, р-н „Връбница”;
Изграждане на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б,,
район "Връбница”;
Изграждане на ул. "Орех" и ВиК мрежа по същата в
участъка от о.т.156 /ул. "Бели брег"/ - о.т.142
/ул."Падина"/ - о.т.138, кв. "Суходол";
Основен ремонт на улица от о.т.15 до о.т.19 и изграждане
на тупик от о.т. 17 до о.т.18 в с.Мърчаево, кв.2 / Тулумска
махала/;

44

2021-2022

221

2021-2022

160

2021-2022

1000

2021-2022

1980

2021-2022

750

2021-2022

300

2021-2022

1000

2021-2022

сгради

2021-2022

700

2021-2022

350

2021-2022

650

2021-2022

250

2021-2022

350

Инженерна инфраструктура
58

59

60

61

62

63

64

Изграждане на Главен канализационен клон I по ул.
„Никола Крушкин - Чолака” от ул. „Акад. Вера
Мутафчиева” до ул. „Д-р Борис Вълчев” - втори етап и
първи етап на вътрешно- квартална канализационна
мрежа: канални клонове по ул. „Акад. Вера Мутафчиева”
от ул. „Никола Крушкин - Чолака” до ул. “Гатьо
Шишков” и по ул. „Гатьо Шишков” до ул. „Йосиф
Брадати”, м. „Кръстова вада”, район „Триадица” поетапно;
Изграждане на Канализационен клон по ул. „Ген. Иван
Колев” в участъка от ул. „Димитър Манчев” по ул.
„Стефан Дичев” до ул. „Емилиян Станев”, кв. „Кръстова
вада-запад”, район „Триадица”;
Изграждане на канализационен колектор по ул. .Луи
Айер“ от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. "Васил
Стефанов“ и продължение по улица от О.Т. 361 ( между
кв. 74 А и кв. 86А), продължение по улица от О.Т 361 през О.Т 361А през О.Т 483 през О.Т 485 през О.Т 486
през О.Т 487 до Реката и продължение от Реката до
Софийски околовръстен път, м. „Манастирски ливадиизток“ - поетапно
Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен
клон по ул. „Костенски водопад” -г в участъка от ул.
„Шарл Шампо” до ул. „Васил Стефанов”, район Триадица
Изграждане на улична мрежа и инженерна
инфраструктура по ул. „Васил Стефанов“ от бул.
„България“ до О.Т 361, м. „Манастирски ливади- изток“ поетапно
Изграждане на Главен канализационен клон по ул."Тодор
Джебаров" в участъка от бул. "Тодор Каблешков" до
ул."Йордан Бакалов Стубел", кв."Манастирски ливади изток"- район Триадица
Етапно изграждане на транспортна инфраструктура и
инженерни мрежи по улици в м. Витоша-Вец Симеоново,
карето в обхват : ул. "Братя Чакрин" - от ул. В. Арнаудов
(о.т.443 а) до о.т.345 на ул.Константин Петканов, през
о.т.57 (кръстовище на ул.Г. Райчев, ул.К.Петканов и
ул.Асен Разцветников -към ул. Симеоновско шосе
о.т.727), по ул. Асен Разцветников (о.т.57 до о.т.45 а), по
ул. Ангел Каралийчев (о.т.45 а до о.т.398),
новопроектирана улица (прилежаща в източна посока на
кв.126) от о.т.398 до о.т.622 (кръстовище с ул. Васил
Арнаудов) и по ул. В. Арнаудов до ул. Братя Чакрин,
заедно с продължението на ул. Асен Разцветников от
о.т.57 а през о.т.45а до връзката с ул. Йордан Стубел и
продължението на ул. Константин Петканов от ул. В.

45

2021-2023

9000

2021-2023

2450

2021-2023

7000

2021-2023

9900

2021-2023

11794

2021-2023

2000

2021-2024

10000

Арнаудов до о.т.537 (кръстовище с ул. "Йордан
Радичков") включително прилежащите улици;

65

66
67

68
69
70
71
72

73

74

Изграждане на транспортна инфраструктура и инженерни
мрежи по ул. „Ради Радев” от бул. "Филип Кутев" до ул.
„Йордан Бакалов - Стубел”, по ул. „Йордан Бакалов Стубел” до о.т.393 на новопроектирана улица , по нея до
ул. „Ангел Каралийчев”
Отливен канал по ул.Арарат в участъка от Флора Кънева
до заустването му в р.Драгалевска

2021-2023

6240

2021-2022

632

Изграждане на канализация по ул. „Мусала” между о.т. 71
до о.т. 97а и по ул. „Марица” в участъка от о.т. 552 до о.т.
601 и по ул. „Свобода” между о.т. 272 до о.т. 324. гр.
Банкя, район „Банкя”;
Канализационна мрежа на територията на район „Овча
купел” - в.з. Горна Баня
Канализационна мрежа на територията на район „Овча
купел” - кв. Горна Баня

2021-2022

1119

2021-2022

1000

2021-2022

1000

Канализационна мрежа на територията на район „Овча
купел” - кв. Овча купел
Канализационна мрежа на територията на район „Овча
купел” - кв. Суходол
Канализация на с. Волуяк, район „Връбница” - първи
етап: Главен канализационен клон I по ул. „Свобода” от
о.т. 59 до о.т. 90, Главен канализационен клон II -одобрен
с Решение №566 по протокол № 67 от 11.09.2014 г. ПП за
м. „Волуешки път” - с. Мрамор, район „Връбница”;
Дубльор на Водящ колектор 2 и отвеждащ колектор Лозен
- Герман и отливни канали с №№ 2, 5, 8, съгласно
приложена ситуация и части от ПИ с идентификатор
07106.1402.263, 07106.1402.145, райони „Искър” и
„Панчарево"
Главен канализационен клон V по ул. „Единство” в
участъка от ул. „Лазар Михайлов” до ул. „Знание”, кв.
„Бенковски”, район „Сердика”;

2021-2022

1000

2021-2022

1000

2021-2022

250

46

2021-2023

2021-2022

244.

75

Изграждане на корекция на р. Боянска бара и съпътстваща 2021-2023
инфраструктура в обхвата от ул. „Костенски водопад” (м.)
и ул. „Костенски водопад” (г) и ул. „413”, след влизане в
сила на ПУП за корекция на реката, район „Триадица”.
Образователна инфраструктура -програма

76

77

Обособяване на терен за нова детска градина в двора на
училището за глухонеми деца след отчуждаване на два
реституирани терена - УПИ ІХ, кв.26, м. "Манастирски
ливади - запад", ул. "Ген. Ст. Тошев", район "Витоша"
УПИ ІІ-за одз и подземни гаражи, кв.27 ,м. "Дружба-2-ІІ
част", ПУП одобрен с Решение № 544, протокол 58 от
26.07.2018г. На СОС

2021-2022

2530

2021-2022

7386

2021-2022

4444

НОВИ ОБЕКТИ ОТ РАЙОНИ

78

Образователна инфраструктура- предложение на
райони
УПИ I - „За общински нужди и детска градина”, кв. 34,
м. Манастирски ливади- изток”, район "Триадица"

79

УПИ V-„За детска градина и ясли“, кв. 7, местност „ж.к.
Свобода“ -

2021-2022

1 274

80

2021-2022

967

84

УПИ- за дг, кв.44, м. "Орландовци-Малашевци
Подлозище", ПУП одобрен със Заповед
№260/25.08.1977г.
Разширение на 108 ДГ- кв.48, УПИ ІІ-за цдг, м. "ж.к.
Дружба -1 ч."
Детска градина в ж.к. Връбница-2, УПИ ІV-за одз, кв.30,
м. "ж.к.Връбница-2",
За изграждане на обект в УПИ І-за детски комбинат,
кв.92, м. "Христо Смирненски-Слатина", район "Слатина"
УПИ ІІ-за ОДЗ, кв. 28,"м. ..Младост 4"

85
86

81
82
83

900
2021-2022

1548

2021-2022

479

2021-2022

4593

УПИ ІІ-"за ОДЗ"м. кв. 17,,.Младост 4". кв. 17,

2021-2022

3084

УПИ XV-за ОД",кв.28, м. "Младост 1"

2021-2022

6516

87

УПИ VІІІ-"за училище"кв. 33, м."Младост 1",

2021-2022

371

88

УПИ VIII „за детска градина", кв. 27, м. „Левски - зона Г"

2021-2022

3093

89

УПИ III — за детска градина, кв. 175, м. „кв.
Гевгелийски” , район "Илинден"
УПИ ІІ — за одз, кв. 49, м. „Вълчо Иванов-север” , район
"Илинден"
УПИ ІІ — за одз, кв. 29, м. „НПЗ Средец” , район
"Възраждане"

2021-2022

4410

2021-2022

5644

2021-2022

5415

90
91

47

92

93

94

95
96

97

98

99

100

101

102

УПИ І-за Училище, кв.153, м.“Лозенец“ ІІ-ра част, 122
СОУ „Николай Лилиев", ПИ с идентификатор
68134.901.829 на ул.“Презвитер Козма“ №2.
Транспортна инфраструктура- предложение на райони
РАЙОН ТРИАДИЦА
Отчуждаване на части от имоти, частна собственост,
попадащи в улична регулация по ул. „Димитър Манчев“ в
участъка от бул. „Черни връх“ до ул.,.Емипиян Станев“ м.
„ Кръстова вада“
Отчуждаване на части от имоти, частна собственост,
попадащи в улична регулация по продължението на бул.
„П.Ю.Тодоров“ в участъка от бул. „Гоце Делчев“ до бул.
„Тодор Каблешков“, м. „Красно село - плавателен канал“.
РАЙОН НАДЕЖДА
Довеждаща инфраструктура и локални платна на
„Северна скоростна тангента“ при пробив бул. "Рожен"
Разширение на пешеходен тротоар на ул. „Народни
будители“ между о.т.120 - о.т.1 - о.т.2 - о.т.З, местност
„ж.к. Свобода“, от към „Северен парк“
Изграждане на ул. ..Житен“ в учасгька от ул. ..Алмус“ ло
бул. „Ломско шосе“, от. 18 - от.17-о.т. 14, обслужваща
кв.57. 58,67. м. ,,ж.к. Надежда 3“
Изграждане на ул. „Васил Аврамов“ в участъка от ул.
„Латин Колев“ до ул. „Владимир Конев“, кв. „Требич“ РАЙОН СЛАТИНА
За реализиране на връзка чрез изграждане на улица
о.т.113-о.т.114-о.т.115, кв.103,120 по плана на м."Христо
Смирненски-Слатина" и мост през Слатинска река за
свързване на жилищните квартали и осигуряване на
подход към нова детска градина, ПИ 68134.705.1340
кв.120
68134.705.1359, кв.103, м. м."Христо СмирненскиСлатина*
За улица, в участъка от о.т.173а-о.т.173б, м. "Гео Милев
Подуяне Редута", ПИ 68134.702.2057 за осигуряване на
достъп от околни жилищни квартали до парк .Гео Милев"
Свързване на ул. "Кривина" и ул. .Боян Магесник" отчуждаване по ул. Кривина в участък от ул. Гео Милев
от 65-о.т.49-48-46а-33-31-21-11-11а-6, улица От о.т.46а до
46д, улица от о.т.65-66-139-140
част от поз. имот с идентификатор 68134.702.1273 в улица
о.т.32 б -о.т.33 6, ул. “Бетховен Л. В." между кв. 26 и кв.
26г, м. "Гео Милев Подуене Редута"
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2021-2022

952

2021-2022

1560

2021-2022

1140

2021-2022

1277

2021-2022

65

2021-2022

660

2021-2022

2300

2021-2022

82

2021-2022

1046

2021-2022

2500

2021-2022

203

103

104

105

106

107
108
109
110
111
112
113
114
115

116

117

118

РАЙОН ЛЮЛИН
Изграждане на улица свързваща ул. "Ефрем Чучков с
СОП, участък от
о.т.8 -о.т.882, м. СПЗ "Модерно предградие - разширение"
- поетапно
РАЙОН "СЕРДИКА"
Улица тупик от бул. "Илиянци" о.т.46 б до о.т.47в, кв.2,
м.НПЗ "Илиянци-изток", промишлена зона "Илиянци"
РАЙОН "БАНКЯ"
ул. "Иларион Макариополски" в участъка от ул. "Бор" до
ул. "Ела", м. в.з. гр. Банкя,
РАЙОН НОВИ ИСКЪР
УПИ І-за инженерни системи и озеленяване, кв.2 и улична
регулация между о.т.6-о.т.7, м. "Кумарица", гр. Нови
Искър,
Улици по действащия регулационен план, находящи
се в с. Локорско, район „Нови Искър“ между :
кв.35 и кв. 36 - о.т. 53 - о.т. 80
кв.36 и кв. 61 - о.т. 80 - о.т. 82
кв.60 и кв. 35 о.т. 78 - о.т. 74
кв.41 и кв. 61 о.т. 83 - о.т. 30
Продължението на ул. „Илия Манов“ О.Т.343-О.Т.362
кв.38; кв. 54 и кв. 55 о.т. 311- о.т. 309; о.т. 310-о.т.305; о.т.
306-о.т. 304
кв.24, кв. 55 и извън регулация о.т. 336а - о.т. 308; о.т. 308
- о.т. 304
Част от ПИ е ид. 44224.5780.61
ПИ е ид. 44224.5780.69
РАЙОН КРЕМИКОВЦИ
ул. "17" в участъка от о.т.24 през о.т.25-о.т.26 до о.т.27
между кв.124 и кв.125 (ул.9 и ул.18), кв. "Враждебна",
район "Кремиковци"
РАЙОН ВИТОША
Изграждане на ул. от о.т.431A-435-438, между кв.142 и
кв.143, м. "Кръстова вада - обслужващи обекти на
околовръстен път"
Изграждане на ул. "Иван Сусанин" в участъка от бул.
"Братя Бъкстон"-ул. "Ралевица" до бул. "България" о.т.167-168-96-137-157-1020
ул. "Пирин" - в участъка от бул. "Братя Бъкстон" до бул.
"България"
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2021-2023
18 668

2021-2022

2100

2021-2022

210

2021-2022

2500

2021-2023

280
605
200
350
1876
2311.
35
390

от КЦ

3465

2021-2022

260

2021-2022

500

2021-2022

250

119

120

121

122
123

Разполагане на съоръжения за преминаване на пешеходци
над СОП при о.т.495 между кв.111, м. Манатирски
ливади-изток, район Триадица и кв.15, между о.т.2а и
о.т.3 от локала, м. "в.з.Киноцентъра -3 част-разширение",
район Витоша, съгласно ИПР
Изграждане на пешеходен надлез на СОП, свързващ
кв.Драгалевци,при кв.126а на м. "Витоша Вец Симеоновообслужващи обекти на околовръстен път" район Витоша
и кв. Витоша, при кв.119, м. "Витоша Вец Симеоново",
район Лозенец, съгласно ИПР
РАЙОН „ИСКЪР“

2021-2022

80

2021-2022

80

Изграждане на ул."Димитър Пешев "в участъка от
бул.Цветан Лазаров" до ул."Обиколна" - етапно, район
"Искър"
ул. Канала , кв.Канала, ж.к. Дружба -1-поетапно

2021-2023

1500

2021-2023

600

РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

124

ул. "Борислав Кръстанов" в участъка от о.т.276-277-278,
отчуждаване на ПИ, попадащ в улична регулация
РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

2021-2022

124

125

УПИ VII с отреждане „за озеленяване“ кв. 322 от ПУП
на м. „Левски к-с Ботевградско шосе II ч.", гр. София.
Улица по о.т.118-о.т. 119-о.т.120-о.т.121-о.т.122-о.т.122ао.т.94 обслужваща
кв.22 кв.24 , кв.25 м.жк."Левски-зона Г". район„Подуяне"
. Части от поземлени имоти попадащи в улици: о.т.122до.т.122г-о.т.122в-о.т. 1226-о.т. 122а. кв. 24 и по о.т.121-о.т.
128 между кв. 24 и кв. 25. м. „Левски зона Г“
Части от поземлени имоти попадащи в тротоар на ул.
„Станислав Доспевски" в участъка от ул. „573" до спирка
„бл. 28", ж.к. „Левски зона 1 “.
Изграждане на улици в участъци: от о.т. 203-о.т.204о.т.205-о.т. 146. между кв. 31 и кв. 27; от о.т. 203-о.г.202
между кв. 32 и кв. 33; от о.т.202-о.т. 194 между кв. 33 и
кв. 38; от о.т. 203- о.т. 155 между кв.ЗЗ и кв. 27: от о.т.
158-о.т. 155-о.т. 154-о.т.153-о.т. 152 между кв. 33. кв. 27 и
кв. 34, м. ж.к. „Левски - зона Г“-район "Подуяне“
РАЙОН МЛАДОСТ

2021-2022

541

2021-2022

5507
+ 167
сгради

2021-2022

589

129

Безименна улица от о.т.2а-о.т.3=1б-о.т.4=1в до о.т.49,
между кв.13 б и 13 в, м. "Младост-2",

2021-2022

600

130

Изграждане на пътна връзка между ул. "Андрей Сахаров“
(о.т.234) и бул. "Цариградско шосе” (о.т.39) - етап до ул.
Митрополит Сливенски - улица в участъка от о.т.234(бул.
"Андрей Сахаров) през о.т.221-о.т.206.о.т.204-о.т.151о.т.151а до о.т.89а и от о.т.89а през о.т.89 б до о.т.137 на

2021-2022

4570

126

127

128

50

2021-2022

ул. "Митрополит Сливенски", м. Младост-1

131
132
133

134

135

136

бул, "Андрей Ляпчев" в участъка от О.Т.40 през О.Т.40а
до О.Т.39, м. Младост 3
Продължение на ул. "Бъдника” в участъка от О.Т.38 през
О.Т.39а до О.Т.39, м. Младост 3

2021-2022
2021-2022

1932

Продължение на ул. "Жечо Гюмюшев" в участъка от ул.
"Радко Димитриев" до ул. "Бъднина"- О.Т.46 през О.Т.44
и О.Т.45 до О.Т.38, м. Младост 3
Продължение на съществуваща улица "Петър Мутафчиев"
до ул. "Михаил Тенев"-от О.Т.34 на ул. "Проф. Петър
Мутафчиев", през О.Т. 34а, О.Т. 36, О.Т. 42, О.Т. 43. О.Т.
44, О.Т. 45, О.Т. 46, О.Т. 47, О.Т. 47а, О.Т. 47 6, О.Т. 60,
до О.Т. 60 Б на ул. "Михаил Тенев" поетапно
Продължение на съществуваща улица "Петър Протич“'-от
О.Т.56 на ул. "Петър Протич", през О.Т.55,0.Т.49а, О.Т.49,
О.Т.48, до О.Т.47 - поетапно
Клон 3 от обект "Главен канализационен клон"

2021-2022

577

2021-2023

8 343

2021-2022

2571

2021-2022

2174

ул. "Николай Хрелков" в участъка от о.т.67 до о.т.59
ул. "Александър Геров" от о.т.45-о.т.481а-470 а и връзка с
бул. "Овча купел"
от о.т.45-29а-о.т.478-о.т.28 а и връзка с ул. "Житница от
о.т.-о.т.470 а през о.т.64-о.т.61 до о.т.461, кв. "Овча
купел", район "Овча купел"
ул. "Херман Майер" о.т.22 (ул. Централна)-о.т.50-112о.т.111 (ул. Иван Хаджийски)
Изграждане на ул. "Народен герой" в участъка от ул.
„Драгоман“ до ул. „Боряна“

2021-2022
2021-2022

1547
250

2021-2022

1185

2021-2022

1067

ул. "740-та" от о.т.50- о.т.59 (кръстовище ул. "Обзор") о.т.10 в
Осигуряване на транспортна връзка до Баня "Овча купел"
по ул. "672" от о.к. 158 (бул. Овча купел")-о.т.157-154а154б-154в до о.т.154д
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

2021-2022

50

2021-2022

340

ул.“Сашо Николов -Сладура“ в участъка от ул."Борис
Руменов", ул.“Аспарух Лешников" до ул.“Асен
Йорданов", от о.т.363- о.т.365- о.т.652b -о.т.653в който
обслужва кв.35, кв.36. кв.37 и кв.38, по плана на м.
"Кръстова вада",

2021-2022

110

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ
137
138

139
140
141
142

143

51

142

143

144

145

146

147

Участък от улици прилежащи на кв. 81 и кв.87, а именно:
ул.“Слав Караслаов" (о.т.328 до о.т.327),
ул."Проф.Елисавета Карамихайлова“ (о.т.328 до о.т.438),
ул.“Проф. Васил Арнаудов" (о.т.440 до о.т.437),
ул..“Проф.Илия Цоневски" (о.т.327 до о.т.493), ул."Проф.
Станчо Ваклинов“ )о.т.493 до о.т.497) и в безиеманна
улица (продължение на ул. "К. Петканов" о.т.440 до
о.т.497) между кв. 87 и кв.94 по действащия план на
м."Витоша ВЕЦ Симеоново“, във връзка с изграждането
на комплекс с образователни, културни и обслужващи
фунции в ПИ с идентификатор 68134.905.1786 от КККР,
Участък от улици прилежащи на кв. 3 в, м. "Витоша ВЕЦ
Симеоново“ а именно: - ул.“Яна Язова“ в участъка от
о.т.29е- о.т.29д - о.т29г, ул.“Димитър Шишманов“, в
участъка от о.т.22 - о.т.22д- о.т.22г, и терен отреден „За
корекция на река",
ул. "Асен Йорданов" в участъка от бул.“Черни връх“,
ул.“Хага“, ул."Сашо Николов Сладура" до ул."Флора
Кънева“. от о.т.365а- о.т.223а- о.т.223-о.т.653г; от о.т.653г
-о.т.653а- о.т.654а- о.т.655а- о.т.2а, както и на ул."Борис
Руменов" в участъка от ул.Флора Кънева“ на изток до
р.Драгалевска“, които обслужват кв.32, кв.36, кв.38, кв.39,
кв.42, кв.65, кв.65а и кв.65в, по действащия план на м.
“Кръстова вада“,
ул. ” Екатерина Ненчева", в участъка от ул. “Чавдар
Мутафов" до бул. "Симеоновско шосе”, м. "Витоша ВЕЦ
Симеоново“, от о.т. 1176 - о.т. 117в — о.т. 117е — о.т.
117а-о.т. 4г-о.т.4-о.т. 49-о.т. 3.обслужващ кв. 37, кв. 36.
кв. 3 Б и кв. 4, и улица о.т. 117а - о.т. 80д, обслужващ кв.
3 Б и терен отреден за Корекция на река и озеленяване“
ул. "Могилата", в участъка от ул. "Чавдар Мутафов”,
ул.“Ради Радев“, ул."Марин Тодоров“ до ул.“Филип
Кутев“, по действащия план на м.“Витоша ВЕЦ
Симеоново“, от о.т. 34- о-о.т.32- о.т.31- о.т.234; от о.т.234о.т.233- о.т.232а; от о.т.232а - о.т. без номер - о.т.237а; от
о.т.237а- о.т. 14г, обслужващ кв. 38, кв.40, кв.41, кв.41
А,кв.41, кв.43, кв. 45, кв. 46. кв. 46Аи кв.120, м."Витоша
ВЕЦ Симеоново“,
ул. "Борис Арсов”, в участъка от „Околовръстен път“, ул
“Акад. Христо Я. Христов“, безименна улица до
ул.“Йордан Радичков“, от о.т. 541 а-о.т. 552а; ото.т.552ао.т. 552 - о.т. 553; от о.т.553 - о.т. 554 - о.т. 555; от о.т.555
- о.т. 527а - о.т. 518а - о.т. 518, който обслужва, кв. 125.
кв. 121, кв. 122. кв. 123 и кв. 124. по действащия план на
м. "Витоша ВЕЦ Симеоново”, одобрен с Решение № 44
т.2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС.

52

2021-2022

10082

2021-2022

2723

2021-2022

796

2021-2022

312

2021-2022

981

2021-2022

488

ул.“Флора Кънева", от о.т.700=420- о.т.701=421 и в
обхвата на ул.“Нелсън Мандела“, в участъка от о.т.700о.т.723, за осъществяване на връзката между ул.“Нелсън
Мандела“ и ул.“Проф. Лилия Дюлева“, с което ще се
осъществи, транспортната и инфраструктурна връзка на
кв.122 и кв.134, м.“Кръстова вада“, с бул.“Черни връх",
ул. "Акад. Иван Буреш“, в участъка от бул.“Черни връх“,
ул."Д-р Миньо Стоянов“, ул.“Проф.Милчо Лалков“ до
ул.“Флора Кънева“, от о.т.бЗа- о.т.82; о.т.82- о.т.81о.т.81а- о.т.79: от о.т.79- о.т.78а; от о.т.78а- о.т.78-о.т.78а,
които обслужват кв.66, кв.67, кв.91, кв.92, кв.93, кв.93а и
кв. 936 от плана на м. "Кръстова вада“,
ул.“Арарат“, от о.т.636- о.т.85; о.т.85- о.т.86; от о.т.87о.т.88а- о.т.88- о.т.89- о.т.76- 76а, която обслужва кв.63.
кв.66, кв.67, кв.64. кв.93а, и кв. 936 от плана на
м."Кръстова вада“, както и ул.“Проф. Милчо Лалков". в
участъка от о.т.86 до о.т.87, обслужващ кв.64 и кв.66 от
плана на м.“Кръстова вада“,
ул. “Сребърна“ в участъка от ул.“Люба Величкова“ до
ул.“Филип Кутев“, от
о.т. ЗЗз - о.т. 71а- о.т. 69 = 130; от о.т. 69 = 130 - о.т. 68 =
24 - о.т. 67; от о.т. 67 - о.т. 66 = 26 - о.т. 65а = 27; от о.т.
65а = 21 - о.т. 64 = 28 - о.т. 63 = 28-6 - о.т. 62 = 30; от о.т.
62 = 30 - о.т. 61 =31 - о.т 60 = 29а; о.т. 60 = 29а - о.т. 59а =
82 - о.т. 57а = 92 - о.т. 58а = 92в - о.т. 48а = 85а- о.т.14г,
както и отклонение от о.т.57а=о.т92- о.т.56а=91; от
о.т.56а=о.т.91- о.т.556= о.т.90- о.т.54=о.т.89- о.т.53=о.т.88о.т.50= о.т.87- о.т.49=о.т.86 -о.т.48а=85а, който обслужва
кв. 4. кв. 8. кв. 9. кв. 10, кв. 16, кв. 17, кв. 18, кв. 20, кв. 21,
кв. 25 и кв. 26 от м. НПЗ „Хладилника Витоша" и кв.1,
м.“Зоопарк“
РАЙОН СТУДЕНТСКИ

2021-2022

1135

2021-2022

2900

2021-2022

494

2021-2022

638

2021-2022

576

153

Изграждане на ул. "21 век" в участъка от о.т.129а до
о.т.186 и о.т.132а до о.т.131, м. "Витоша Вец Симеоново",
район "Студентски"
Улица от о.т.21 до о.т.513 между кв.143 А на м.
Студентски град и кв.141, м. "Малинова долина-изток",
район "Студентски"
РАЙОН ПАНЧАРЕВО

2021-2022

560

154

Гробищен парк с. Кокаляне

2021-2022

859

155
156

Гробищен парк с. Герман

2021-2022

5260

Гробищен парк с. Лозен

2021-2023

16099

148

149

150

151

152
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ОБЕКТИ,
за които физически и/или юридически лица са
изразили намерения да дарят средства за
провеждане на отчуждителни процедури
Обект
1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

Заявление вх. №

Улица от о.т.600 до о.т. 610, между кв. 20, кв. 22, кв. 13г и
СО -6600 -2017/2014
13з, м. в.з. Малинова долина - Герена, с. Бистрица, район
г.
Панчарево - 12 броя ПИ
СОА17-ГР94Улица тупик о.т.669а-669б-669в - с. Лозен, район
3069/2017г., СИС17Панчарево - 1 бр. ПИ
ПП00-8/2017 г.
Част от улица в участъка от о.т. 98 до о.т. 97, м. НПЗ- СИС18-ВК08Орион, район Връбница - 1 бр. ПИ
280/2018 г.
Част от улица между кв.32 и кв.33, м. Витоша Вец СОА18-ТД26Симеоново - 2 бр. ПИ
12659/2018г.
Улица-тупик от о.т. 147а до о.т. 147б, м. Ридо, с. Волуяк,
СИС18-ВК08район Връбница, 1 бр. ПИ
391/2018 г.
ул. "387" от о.т.118п до о.т.118с, кв.2, м."Модерно
СИС19-ГР94предградие - Обеля", район Люлин
163/2019 г.
ул. между о.т.613б и о.т.727, кв. 91А, м. Владая, ПУП
СИС19-НЦ62-1/2019
одобрен с решение №54, протокол №32/10.12001г., район
г.
Витоша
участък от улица от о.т.240-о.т.241а, между кв. 63в и кв.9,
САГ20-ДР00м. "Хаджи Димитър-част", за отчуждаване на част от ПИ
67/2020г.
68134.600.569
участък от улица "Йордан Бакалов Стубел" о.т.471а о.т.472-о.т.472а през о.т.473 до о.т.476, между кв. 108 и
САГ20-ДР00кв.92, и кв.108 и 108а, м. "Манастирски ливади-изток", за 105/2020г.
отчуждаване на части от ПИ 68134.1006.124
НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОБЕКТИ
Улица от о.т.64 на ул. Михаил Тенев до о.т.65а на ул.Боян
Дамянов, между кв.7а и кв.6б и улица от о.т.64а на ул.
Михаил Тенев до о.т.65б на ул. Боян Дамянов, между кв.7а
и кв.14а, м. „НПЗ „“Изток - Къро“, за отчуждаване на
части от ПИ 68134.4081.769 и ПИ68134.4081.1416

СИС20-ВК0850/2020г.
СОА19-ГР945702/2019г.
СИС20-ГР94-5/020г.

11

Задънена улица от о.т.97 до о.т.98, кв.55, м. кв. Горубляне,
за отчуждаване на ПИ 68134.4086.1932

12

Изграждане на обекти на техническата инфраструктураВиК по ул. Слав Караславов - о.т.278а-322-261а-324а-324б262-325а-326-327а до 328; по ул. Елисавета Карамихайлова СОА20-ВК08от о.т.328-370в-370а; по ул. Дионисии Дионисиев от 370а- 1100/1/2020
369; от о.т.369-370-341 до 2534, кв.81, м. Витоша Вец
Симеоново
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16

17
18
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20

21

22

23

улица между кв.52 и кв.84,м. Горубляне - 9 бр. ПИ, с обща
площ 1065,41 кв.м. и с идентификатори 68134.4085.1450,
68134.4085.9656, 68134.4085.192, 68134.4085.1324,
68134.4085.1473, 68134.4085.618, 68134.4085.582,
68134.4085.1490 и 68134.4085.601
3 бр. ПИ с идентификатори 68134.4333.681,
68134.4333.393 и 68134.4333.31, с обща площ 107 кв.м. +
сграда 10 кв.м., за тупик от о.т.165-о.т.166-о.т.167, м.Овча
купел, кв.50"
2 бр. ПИ с идентификатори 68134.4091.690 и
68134.4091.473, за отчуждаване на части от ПИ в обхвата
на ул. От о.т.132-о.т.173, кв.1в, м. Младост2
за отч. на ПИ с идентификатори 68134.4356.507,
68134.4356.676 и 68134.4356.711, попадащи в улична
регулация, в ж.к. Люлин 2 - 3 бр ПИ
за отч. на ПИ с идентификатор 68134.4356.611, попадащ в
улична регулация, в ж.к. Люлин 2
за отч. на ПИ с идентификатор 55419.6706.3143 попадащ в
улица от о.т.73 - о.т.74 между кв.50 и кв.19, м. "Вилна зона
Гредище-Панчарево"
за отч. на 5 бр. ПИ с идентификатори 68134.905.3478,
68134.905.3182, 68134.905.2434, 68134.905.495,
68134.905.2422, попадащи в улична регулация от о.т.130
до о.т.140а, между кв.29 и 31, м. "Витоша Вец Симеоново"
За отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.903.271,
попадащ в улица между о.т.125а-о.т.125б, м. НПЗ
"Хладилника-Витоша"

СИС20-ВК08158/2020

САГ20-ДР001364/2020 г.
САГ20-ДР001612/2020
СИС20-ПП0011/1/2020г.
СИС20-ТД2688/2020 г.
САГ20-ДР001904/2020
САГ20-ДР001908/2020г.
СИС20-ТД2625/2020г.
САГ20-ДР002060/2020 г.

за отч. на 9 бр. ПИ И с идентификатори 68134.1944.2811,
68134.1970.1990, 68134.1970.928, 68134.1970.275,
68134.1970.282, 68134.1970.283, 68134.1970.284,
68134.1970.4336 и 68134.1970.274, за реализация на улица,
СИС20-ГР94попадаща между кв.3 м. Киноцентър-3-та част и кв.25,
76/2020г.
кв.26 в м. "В.з. Киноцентър-3-та част-разширение",
находящи се по ул. "Св.Йоан Богослов" от о.т.25в-25б-25а25-24-23 и по ул. "Равна" от о.т.23-150-151-152-153
попадащи в кв.3
Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в
СИС20-ГР94-138
улица тупик от о.т.157 а до о.т.157 б, кв.64, в.з.Симеоново
/2020 г.
- север" , район Витоша
за отчуждаване на 5 бр. ПИ с идентификатори
68134.1971.1968, 68134.1971.1969, 68134.1971.2094,
СИС20-ГР9468134.1971.2095, 68134.1971.1823 с цел осигуряване на
180/2020г.
достъп до УПИ ХІІ-2090,2091,2148,2162, кв.138, м.
Кръстова вада - Обслужващи обекти Околовръстен път"
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24
25
26

Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор
68134.4326.8101, попадащ в улица в кв. Горна Баня
Отчуждаване на 2 бр. ПИ за улица - тупик от о.т.2а до
о.т.2 е, кв.7а, в.з. Косанин дол, район Панчарево
отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.4085.1666,
кв.86, м. Горубляне попадащ в улица, район Младост

56

САГ21-ДР00395/21г.
СИС20-ДР001302/2000 г.
СИС20-ВК08292/2020 г.

