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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

общински съветник
СТЕФАН МАРКОВ

общински съветник
КАРЛОС КОНТРЕРА

общински съветник
Относно: Предоставяне на управлението на имоти, собственост на ..Софийски имоти"

ЕАД. придобити чрез замяна, на съответните районни кметове
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Столична община е образувана преписка вх. № СОА21-ТД26-4434/2021 г.. по повод
постъпило писмо от ..Софийски имоти" ЕАД. с предложение за предоставяне на урегулирани
поземлени имоти, собственост на дружеството, за стопанисване и управление на кмета на
район ..Младост" и кмета на район ..Подуяне".
Имотите са придобити чрез замяна от общинското дружество, въз основа на Решение №
640 по Протокол № 82/17.09.2019 г. и Решение № 662 по Протокол № 82/17.09.2019 г. на
Столичен общински съвет.
Предложението на ..Софийски имоти” ЕАД. относно предоставяне на управлението и
стопанисването на посочените по-горе имоти на район ..Младост”, съответно на район
..Подуяне”, е мотивирано от дружеството със следните аргументи:
Сделките по замяна на горепосочените имоти са сключени след решения на Столичен
общински съвет, приети с цел намаляване на общественото напрежение в следствие на
предприети действия от техните предходни собственици по тяхното зас трояване. Имотите се
намират в междублокови пространства, като с придобиване на собствеността от общинското
дружество Столична община гарантира пред обществеността, че имотите няма да бъдат
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра I (един) за класиране в .'. ICO и 1 (един) за адресата.
На адресата се насочва чрез АИССОС.
Приложенията се сканират

застроявани, а ще се ползват за задоволяване на обществените нужди на населението. Това
ангажира ..Софийски имоти" ЕАД да разходва финансови средства за охрана, поддръжка,
плащане на данъци и такса смет, без възможност да получава приходи от тях.
Горецитираните имоти не съставлява) апортна вноска в капитала на ..Софийски имоти"
ЕАД. а са придобити от дружеството по силата на нотариални актове за замяна на недвижими
имоти. Предвид това обстоятелство, което изключва възможността имотите да бъдат
предоставени от ..Софийски имоти” ЕАД в собственост на Столична община чрез намаляване
на капитала на общинското дружество, със свои решения Съветът на директорите е дал
съгласие да бъде внесено предложение в Столична община. ..Софийски имоти" ЕАД да
предостави имотите за управление и стопанисване на съответните районни кметове.
Така направеното предложение е подкрепено от Постоянната комисия по икономика,
собственост и дигитална трансформация и Постоянната комисия по финанси и бюджет.

Имотите, които се предлага да бъдат предоставени за управление и стопанисване на
район ..Младост" са. както следва:
м.

Урегулиран поземлен имот V-6016, 6017, за „общ. обслужване“, кв. 36.
„Младост-!“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6017 по

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009
г. на изп. директор на АГКК. последно изменение със Заповед №КД-14-22-62/17.02.2011 г. на
началника на СГКК - гр. София, с адрес: гр. София, район ..Младост", с площ от 1 433 кв.м..
трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг
вид застрояване, стар идентификатор 68134.4082.781. номер по предходен план 3684.
кв. 36. при съседи: 68134.4082.6018. 68134.4082.573 и 68134.4082.6016. съгласно скица №151132297/11.12.2019 г. на СГКК - гр. София и поземлен имот с идентификатор
68134.4082.6016 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. последно изменение със Заповед
№ КД-14-22-62/17.02.2011 г. на началника на СГКК - гр. София, с адрес: гр. София, район
..Младост", с площ от 1 147 кв.м.. трайно предназначение на територията - урбанизирана,
начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по
предходен план 5452. кв. 36. при съседи: 68134.4082.6017. 68134.4082.6018. 68134.4082.573.
съгласно скица № 15-1132294/11.12.2019 г. на СГКК - гр. София.
За имотите е съставен Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 164. т. CLXXX1L
д. № 56985. вх. № 74413/1 1.11.2019 г. на Службата по вписванията, съгласно който същите са
придобити от ..Софийски имоти" ЕАД в резултат на извършена замяна с други имоти на
дружеството.
Урегулиран поземлен имот V-342, 343, „за офиси и ПГ“, кв. 12, м. „Младост - 3“

съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4089.781. по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на
АГКК. последно изменение със Заповед №КД-14-22-488/01.04.2013 г. на началника на СГКК гр. София, с площ от I 512 кв.м.. трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин
на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.). стар идентификатор 68134.4089.343.
68134.4089.342. номер по предходен план 3054. 3253. кв. 12. парцел V. при съседи:
68134.4089.794.
68134.4089.460.
68134.4089.783.
68134.4089.450.
68134.4089.401.
68134.4089.782. 68134.4089.793. съгласно скица № 15-62539/23.01.2020 г. на СГКК - гр.
София.
За имота е съставен Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 80. г. CCI.
д. № 62769. вх. № 81802/05.12.2019 г. на Службата по вписванията, съгласно който същият е
придобит от ..Софийски имоти" ЕАД в резултат на извършена замяна с други имоти на
дружеството.
Урегулиран поземлен имот 1V-441, кв. 6, м. „Младост-4“ съставляващ поземлен имот
е идентификатор 68134.4089.918 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
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със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. с площ от I 470 кв.м.. трайно
предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - комплексно
застрояване, стар идентификатор 68134.4089.441. номер по предходен план 441. кв. 6. парцел
1V-441. при съседи: 68134.4089.919. 68134.4089.452. 68134.4089.95. съгласно скица № 1562543/23.01.2020 г. на СГКК - гр. София.
За имота е съставен Нотариален акт № 23. т. CCIV. д. № 63625. вх. per. №
82691/09.12.2019 г. на Службата по вписванията, съгласно който съшият е придобит от
..Софийски имоти" ЕАД в резултат на извършена замяна с други имоти па дружеството.
Урегулиран поземлен имот IV- 6269, 6044. 722, „за общ. обслужване“, кв. 6, м
„Младост-1“, съставляващ поземлен имот е идентификатор 68134.4082.6353 по

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009
г. на изп. директор на АГКК. с плош от 423 кв.м.. трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.). стар идентификатор
68134.4082.631 I. 68134.4082.6310. номер по предходен план 6269. 6044. 722. парцел IV. при
съсели: 68134.4082.6312. 68134.4082.722. 68134.4082.108. съгласно скица № 151 172186/30.12.2019 г. на СГКК - гр. София.
За имота е съставен Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 174. т. СХС11. д.
№ 60169. вх. № 78362/25.11.2019 г. на Службата по вписванията, съгласно който същият е
придобит от ..Софийски имоти" ЕАД в резултат на извършена замяна с други имоти на
дружеството.
Урегулиран поземлен имот VIII 6315, 6316, 6334, 6335, 6336 и 6338 „за жил.
строителство“, кв. 27, м. „Младост - 1“. съставляващ поземлен имот с идентификатор
68134.4082.6388 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №

РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. с площ от 845 кв.м.. трайно предназначение
на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 до 15м.).
стар идентификатор 68134.4082.6315. 68134.4082.6316. 68134.4082.6334. 68134.4082.6335.
68134.4082.6336. 68134.4082.6338. номер по предходен план 6315. 6316. 6334. 6335. 6336.
6338. кв. 27. парцел VIII. при съседи: 68134.4082.6339. 68134.4082.6337. 68134.4082.790.
68134.4082.6333.
68134.408.6314.
631468134.4082.6313.
съгласно
скица
№
151132304/11.12.2019 г. на СГКК - гр. София и поземлен имот с идентификатор
68134.4082.6339 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. с площ от 385 кв.м.. трайно предназначение
на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар
идентификатор 68134.4082.518. номер по предходен план 3402. кв. 27 при съседи:
68134.4082.6340. 68134.4082.6337. 68134.4082.6338. 68134.4082.906. 68134.4082.6313.
съгласно скица№ 15-1132301/11.12.2019 г. на СГКК - гр. София.
За имотите е съставен Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 113. т.
CLXXXI11. д. №? 57217. вх. № 74738/12.11.2019 г. на Службата по вписванията, съгласно който
същите са придобити от ..Софийски имоти" ЕАД в резултат на извършена замяна с други
имоти на дружеството.
Имотите, които се предлага да бъдат предоставени за управление и стопанисване на
район ..Подуяне" са: поземлен имот е пл. № 372, кв. 32. по пл. на гр. София, м. „Левски Зона Г”, съставляващ поземлен имот е идентификатор 68134.601.372. по кадастралната
карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изп.
директор на АГКК. с адрес: гр. София, район ..Подуяне", с площ от I 730 кв.м.. трайно
предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид
застрояване, стар идентификатор няма, номер по предходен план 90349.372. кв. 32. при
съседи:
68134.601.414.
68134.601.275.
68134.601.93.
68134.601.92.
68134.601.416.
68134.601.1653. 68134.601.91. съгласно скица № 15-62545/23.01.2020 г. на СГКК - гр. София
и поземлен имот с пл. № 275, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изп. директор па АГКК. с адрес: гр. София, район
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра 1 (един) за класиране в .' ICO и 1 (един) за адресата.
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..11одуяне". c площ от 512 кв.м.. трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин
на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер но предходен
план 275. кв. 32. при съседи: 68134.601.93. 68134.601.372. 68134.601.1653. 68134.601.91.
68134.601.1652. съгласно скица № 15-62546/23.01.2020 г. на СГКК - гр. София.
За имотите е съставен Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 62. т. CCV.
д. № 64016. вх. per. № 83343/10.12.2019 г. на Службата по вписванията, съгласно който
същите са придобити от ..Софийски имоти“ ЕАД в резултат на извършена замяна е други
имоти, собственос г на дружеството.
След проведена кореспонденция между Столична община и ..Софийски имоти“ ЕАД.
дружеството предоставя необходимата информация, относно актуалния статут на имотите и
прилага относимите към преписката документи. Допълнително са представени заверения
копия на удостоверение с per. № РМЛ21-ГР94-1382/1/2021 г.. издадено от район ..Младост“ и
удостоверение с per. № РПД21-ТД26-1045/1/2021 г.. издадено от район ..Подуяне“ за липса на
реституционни претенции във връзка със ЗВСОНИ, ЗВСНОИ по реда на ЗПИНМ. ЗТСУ.
ЗБ1IM и др. закони, както и по ЗОЕГПНС и ЗОСОИ. вещни тежести или други ограничения на
правото на собственост върху имотите.
11редвид изложеното и на основание чл. 21. ал. I. т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221. т. II от Търговския закон и чл. 23. ал. I.
т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме Столичен
общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Писмо с per. № СОА21-ТД26-4434/2021 г.:
Писмо с per. № СОА21-ТД26-4434/1/2021 г.:
Писмо с per. № СОА21-ТД26-4434/2/2021 г.:
Писмо с вх. № СФИ21-ТД26-316/1/2021 г.:
11исмо с вх. № СФИ21-ТД26-316/2/2021 г.:
Писмо с вх. № СФИ21-ТД26-316/3/2021 г.:
Проект на решение на Столичния общински съвет.

ВНОСИТЕЛИ:

НИКОЛА

СТЕФАН \EAPKOB

КАРЛОС КОНТЕРА
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591. e-mail: infofffisofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №............
на Столичния общински съвет

от................................................

За: Предоставяне на управлението на имоти, собственост на ..Софийски имоти" ЕАД.
придобити чрез замяна, на съответните райони, по тяхното местонахождение

На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 221. т. 11 от Търговския закон и чл. 23. ал. 1. т. 22 от Наредбата
за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагам Столичен общински съвет да
вземе решение, съгласно приложения проект.
СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:
1. Дава съгласие ..Софийски имоти" ЕАД да предостави на кмета на Район ..Младост" CO за управление и стопанисване, следните поземлени имоти, собственост на дружеството:

1. Урегулиран поземлен имот V-6016, 6017. за „общ. обслужване“, кв. 36, м.
„Младост -1“. съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6017 по

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009
г. на изп. директор на АГКК. последно изменение със Заповед №КД-14-22-62/17.02.2011 г. на
началника на СГКК - гр. София, с адрес: гр. София, район ..Младост", с площ от 1 433 кв.м..
трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг
вид застрояване, стар идентификатор 68134.4082.781. номер по предходен план 3684. кв. 36.
при съседи: 68134.4082.6018. 68134.4082.573 и 68134.4082.6016. съгласно скица №151132297/11.12.2019 г. на СГКК - гр. София и поземлен имот с идентификатор
68134.4082.6016 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. последно изменение със Заповед №КД-1422-62/17.02.2011 г. на началника на СГКК - гр. София, с адрес: гр. София, район „Младост", с
площ от 1 147 кв.м.. трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно
ползване - за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по предходен план 5452.
кв. 36. при съседи: 68134.4082.6017. 68134.4082.6018. 68134.4082.573. съгласно скица № 151132294/11.12.2019 г. на СГКК- гр. София.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра / (един) за класиране в А АСО и I (един) за адресата.
Па адресата се насочва чрез АПССОС.
Приложенията се сканират

Имотите, включени в урегулирания поземлен имот са собственост на „Софийски
имоти” ЕАД. съгласно Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 164. т. CLXXX1L д.
№ 56985. вх. № 74413/11.11.2019 г. на Службата по вписванията.
2. Урегулиран поземлен имот V-342, 343, „за офиси и ПГ“, кв. 12, м. „Младост - 3“
съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4089.781, по кадастралната карта и

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на
АГКК. последно изменение със Заповед №КД-14-22-488/01.04.2013 г. на началника на СГКК гр. София, с площ от 1 512 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин
на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.). стар идентификатор 68134.4089.343.
68134.4089.342. номер по предходен план 3054 и 3253, кв. 12, парцел V. при съседи:
68134.4089.794.
68134.4089.460.
68134.4089.783.
68134.4089.450.
68134.4089.401.
68134.4089.782. 68134.4089.793. съгласно скица № 15-62539/23.01.2020 г. на СГКК - гр.
София.
Имотът е собственост на „Софийски имоти" ЕАД. съгласно Нотариален акт за замяна на
недвижими имоти № 80. т. CCI. д. № 62769. вх. № 81802/05.12.2019 г. на Службата по
вписванията.
3. Урегулиран поземлен имот IV-441, кв. 6, м. „Младост-4“ съставляващ поземлен
имот е идентификатор 68134.4089.918 по кадастралната карта и кадастралните регистри,

одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. с площ от I 470
кв.м.. трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване комплексно застрояване, стар идентификатор 68134.4089.441. номер по предходен план 441.
кв. 6. парцел 1V-44I. при съседи: 68134.4089.919. 68134.4089.452. 68134.4089.95. съгласно
скица № 15-62543/23.01.2020 г. на СГКК - гр. София.
Имотът е собственост на „Софийски имоти" ЕАД. съгласно Нотариален акт за замяна на
недвижими имоти № 23. т. CC1V. д. № 63625. вх. № 82691/09.12.2019 г. на Службата по
вписванията.
4. Урегулиран поземлен имот IV- 6269, 6044, 722, „за общ. обслужване“, кв. 6, м.
„Младост-1“, съставляваш поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6353 по

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009
г. на изп. директор на АГКК. с площ от 423 кв.м.. трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.). стар идентификатор
68134.4082.6311. 68134.4082.6310. номер по предходен план 6269. 6044. 722. парцел IV. при
съседи: 68134.4082.6312. 68134.4082.722. 68134.4082.108. съгласно скица № 151172186/30.12.2019 г. на СГКК- гр. София.
Имотът е собственост на „Софийски имоти" ЕАД. съгласно Нотариален акт за замяна на
недвижими имоти № 174. т. CXCII. д. № 60169. вх. № 78362/25.1 1.2019 г. на Службата но
вписванията.
5. Урегулиран поземлен имот VIII 6315, 6316, 6334, 6335, 6336 и 6338 „за жил.
строителство“, кв. 27, м. „Младост - I". съставляващ поземлен имот с идентификатор
68134.4082.6388 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №

РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. с площ от 845 кв.м.. трайно предназначение
на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 до 15м.).
стар идентификатор 68134.4082.6315. 68134.4082.6316. 68134.4082.6334. 68134.4082.6335.
68134.4082.6336. 68134.4082.6338. номер по предходен план 6315. 6316. 6334. 6335. 6336.
6338. кв. 27. парцел VIII, при съседи: 68134.4082.6339. 68134.4082.6337, 68134.4082.790.
68134.4082.6333,
68134.408.6314.
631468134.4082.6313.
съгласно
скица
№
151132304/11.12.2019 г. на СГКК- гр. София и поземлен имот с иденгификатор
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра 1 (един) за класиране в . ICO и 1 (един) за адресата.
Па адресата се насочва чрез А ИССОС.
Приложенията се сканират.

68134.4082.6339 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №

РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК. с площ от 385 кв.м., трайно предназначение
на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар
идентификатор 68134.4082.518. номер по предходен план 3402. кв. 27 при съседи:
68134.4082.6340. 68134.4082.6337. 68134.4082.6338. 68134.4082.906. 68134.4082.6313.
съгласно скица № 15-1132301 /11.12.2019 г. на СТКК - гр. София.
Имотите, включени в урегулирания поземлен имот са собственост на ..Софийски
имоти" ЕАД, съгласно Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 113. т. CLXXXIII. д.
№ 57217. вх. № 74738/12.11.2019 г. на Службата по вписванията.
II. Дава съгласие ..Софийски имоти" ЕАД да предостави на кмета на Район ..Подуяне"СО. за управление и стопанисване следните поземлени имоти, собственост на дружеството:
1. Поземлен имот е пл. № 372, кв. 32, по пл. на гр. София, м. „Левски - Зона Г”,

съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.601.372. по кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изп. директор на
АГКК. с адрес: гр. София, район ..Подуяне", с площ от 1 730 кв.м.. трайно предназначение на
територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар
идентификатор няма, номер по предходен план 90349.372. кв. 32. при съседи: 68134.601.414.
68134.601.275. 68134.601.93. 68134.601.92. 68134.601.416. 68134.601.1653. 68134.601.91.
съгласно скица № 15-62545/23.01.2020 г. на СГКК - гр. София.
2. Поземлен имот с пл. № 275. по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД -18-4/09.03.2016 г. на изп. директор на АГКК. с адрес: гр. София,
район „Подуяне", с площ от 512 кв.м.. трайно предназначение на територията - урбанизирана,
начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по
предходен план 275. кв. 32. при съседи: 68134.601.93. 68134.601.372. 68134.601.1653,
68134.601.91, 68134.601.1652. съгласно скица № 15-62546/23.01.2020 г. на СГКК- гр. София.
Имотите са собственост на „Софийски имоти" ЕАД. съгласно Нотариален акт за замяна
на недвижими имоти № 62. т. CCV. д. № 64016. вх. № 83343/10.12.2019 г. на Службата по
вписванията.
III. Възлага на изпълнителния директор и на председателя на Съвета на директорите на
„Софийски имоти" ЕАД да предприемат необходимите правни и фактически действия по
предаването за управление и стопанисване на поземлените имоти по т. I на кмета на район
„Младост", а по т. 11 - на кмета на район „Подуяне".
IV. Възлага на кмета на район „Младост" и кмета на район „Подуяне" да съставят
съответните актове за общинска собственост.

I (астоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
................................. Протокол № ............... , точка ........ от дневния ред, по доклад
№........................ 20.. година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
/Георги Георгиев/

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - / (един) за класиране в У.\('О и 1 (един) за адресата.
На адресата се насочва чрез .1ИССОС.
Приложенията се сканират

