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ДОКЛАД
ОТ
Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“
Относно: Предаване за управление на Столична община на обект: „Пътна връзка за
летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о. т. 201 – о. т. 206 до о. т. 255 – о.
т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о. т. 214 до о. т. 215)”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В Столична община е получено писмо с вх. рег. № СОА21-ДИ042780/06.08.2021 г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията с предложение за иницииране на процедура по предаване за управление
на Столична община на обект „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул.
„Брюксел“ (от о. т. 201 – о. т. 206 до о. т. 255 – о. т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.
т. 214 до о. т. 215)”.

Електронен документ, подписан с ел. подпис. На адресата се изпраща/насочва чрез АИССО/АИССОС/СЕОС.

Горепосоченият обект е определен за обект с национално значение с Решение на
Министерски съвет от 22.11.2004 г., а за изграждането му, в качеството на
възложител/инвеститор/, отговаря Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията/МТИТС/.
След провеждане на процедура по одобряване на подробен устройствен план от
страна на Столична община и безвъзмездно предаване на проектната документация на
българската държава, в лицето на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, обектът е изграден и въведен в експлоатация с Разрешение
за ползване № СТ-05-767/26.06.2019 г.
Пътната връзка се състои от пътно платно и мостово съоръжение със следните
характеристики:
За частта към Терминал 1:
 Габаритът на пътното платно е 2х7,50 м., тротоари по 1,00 м.
 Дължина на дясно пътно платно – 503 м.
 Дължина на ляво пътно платно – 527 м.
За частта към Терминал 2:
 Габаритът на пътното платно е 2х7,50 м., тротоари по 1,50 м. и разделителна
ивица с ширина 3,00 м. в прав участък, а в кривата пътните платна са с ширина
2х8,00 м., тротоари по 1,50 м. и разделителна ивица от 2,00 м.
 Дължина на изградено трасе, вкл. естакадата – 1350 м.
 Дължина на естакадата – 353 м.
 Ситуационно съоръжението попада както в хоризонтална крива с радиус 230 м. в
оста на съоръжението, така и в права от страната на Летище София. Габаритът
на съоръжението е с постоянна ширина от 22 м. и включва две пътни платна с
променлива ширина от 8,00 м. до 7,50 м., разделителна ивица с ширина от 2,00
м. до 3,00 м. и два тротоара по 2,00 м.
Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредба № 2
от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии, в сила от 01.10.2004 г., пътната връзка е с
функционална категория „градска магистрала II клас“ и е част от първостепенната
улична мрежа на гр. София като осигурява транспортната връзка между отделните зони
на урбанизираната територия със скоростните градски магистрали и с републиканската
пътна мрежа.
На основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1, т.2 он Закона за пътищата от
компетентността на Столична община, в частност Направление „Обществено
строителство“, са функциите по организация, възлагане и контрол върху дейностите,
свързани непосредствено с проектиране, изграждане, управление, ремонт и поддръжка
на обектите на пътната инфраструктура на територията на Столична община.
Във връзка с направеното изложение и предвид предложение и изразяване на
готовност за предаване на управлението на обект: „Пътна връзка за летище „София“ с
обхват от бул. „Брюксел“ (от о. т. 201 – о. т. 206 до о. т. 255 – о. т. 226) до ул. „Мими
Балканска“ (от о. т. 214 до о. т. 215)” от страна на Минестерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, считам за целесъобразно същият да бъде
предаден за управление на Столична община.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, чл. 8, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, т.2 от Наредба № 2
от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии, в сила от 01.10.2004 г. и чл. 19, ал. 2 във връзка
с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата предлагам на Столичния общински съвет да
приеме решение, съгласно приложения към настоящия доклад проект.
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Приложения:
1. Проект на решение;
2. Решение № 912 от 22.11.2004 г. на Министерски съвет;
3. Заповед № РА50-513 от 08.07.2019 г. на Главния архитект на Столична община;
4. Разрешение за ползване № СТ-05-767 от 26.06.2019 г.

Решение на МС Заповед РА50-513 - Разрешение за
Проект за
Решение на СОС.doc
912 от 22.11.2004.pdf 08.07.2019.pdf ползване СТ-05-767 - 26.06.2019.pdf
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Съгласували чрез АИССО:
Директор на дирекция “Строителство”, П.Костов
Началник на отдел “ИПУМ”, Е.Георгиев
Началник на отдел “Мониторинг и координация”, М.Иванова
Изготвил чрез АИССО:
Главен юрисконсулт, отдел “Мониторинг и координация'' Л. Николова

Електронен документ, подписан с ел. подпис. На адресата се изпраща/насочва чрез АИССО/АИССОС/СЕОС.

3

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
№..............
на Столичния общински съвет
от.......................2021 г.
ЗА: Предаване за управление на Столична община на обект: „Пътна връзка
за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о. т. 201 – о. т. 206 до о. т. 255
– о. т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о. т. 214 до о. т. 215)”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, чл. 8, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредба № 2
от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии, в сила от 01.10.2004 г. и чл. 19, ал. 2 във връзка
с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява предаването за управление на Столична община на обект: „Пътна
връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о. т. 201 – о. т. 206 до
о. т. 255 – о. т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о. т. 214 до о. т. 215)” от страна
на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Възлага на Заместник-кмета на Столична община по Направление „Обществено
строителство“ изпълнението на дейностите по т. 1, след издаване на решение на
Министерския съвет на база мотивирано предложение на областния управител, а
така също и сключване на договор с областния управител, в който се уреждат
правата и задълженията на двете страни.
Настоящото решение е прието на ……………. заседание на Столичния Общински
съвет, проведено на ……………20…..г. , Протокол № …….. от ……….20….г. и е
подпечатано с официален печат на Столичен Общински Съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
………………………….
/ Георги Георгиев/
Юрист от администрацията на СО:..........................

