СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info®sofiacouncil.bg, http://w3ntf!sofiacouncil.bg

УТВЪРДИЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ
[име, фсуиилия]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВЕН РЕД НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 29.03.2021 до 02.04.2021 г.

Разпределен за
становища на ...

Водеща
комисия

Забележка

№ по
ред

Наименование на предложението

1

2
Одобряване на проекти за финансиране по
Програма "София - град на младите и
активните", съгласно Решение № 20 по
Протокол № 26 от 14.01.2021 г.

i
Доц.д-р Т.Чобанов - зам. кмет на

5
ПК по финанси и
бюджет

6
ПК за децата,
младежта и
спорта

Приемане на Отчет за изпълнение на
Програма „Културно наследство“ на СО за
2020г.
Процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за
устройство на територията във връзка с
довършване на процедура по прилагане на
ПУП за УПИ X- 1018, кв. 22, м. "Левскизона в" по преписка с вх. № РПД19- ГР941635/ 11.07.2019 г. наСтолична общинарайон "Подуяне".

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по финанси и
бюджет,I1K по
образование

ПК по
устройство на
територията

СОА21-ВК663099/30.03.2021

Е.Митова - кмет на р-н „Подуяне“

ПК по устройство
на територията,
архитектура и
жилищна
политика, ПК по
финанси и бюджет

ПК по
икономика и
собственост

СОА20-ВК082212/1/31.03.2021

Вносител

7

СОА21-ВК6698/3/29.03.2021

1

*

r

Процедура за доброволно прилагане на
действащ подробен устройствен план
(ПУП) относно урегулиран поземлен имот
(УПИ) IV-320,321,322,323,324, кв. 76, по
плана на м. "НПЗ Орион и съседни
жилищни територии", по реда на § 8, ал. 2,
т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на
Закона за устройство на територията, район
"Връбница" - Столична община (СО
Процедура за провеждане за публично
оповестен конкурс, с цел отдаване под
наем за обслужваща дейност на незастроен
поземлен имот с идентификатор
68134Л383.2126,ул. "Кирил Драганов"№83

М.Младенов - кмет на р-н
„Връбница“

ПК по устройство
на територията,
архитектура и
жилищна
политика, ПК по
финанси и бюджет

ПК по
икономика и
собственост

СОА21-ВК081446/1/31.03.2021

Д.Димов - кмет на р-н „Надежда“

ПК по устройство
на територията,
архитектура и
жилищна
политика, ПК по
финанси и бюджет

ПК по
икономика и
собственост

СОА21-ВК0816657/1/31.03.2021

Откриване на процедура за провеждане на
публично оповестени конкурси, с цел
отдаване под наем за срок от 10 години на
общо 14 обекта, включващи 6 нежилищни
помещения и 8 поземлени имота или части
от такива, представляващи частна
общинска собственост, разположени на
различни места на територията на р-н
Възраждане

С.Савова - кмет на р-н
„Възраждане“

ПК по финанси и
бюджет, ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

ПК по
икономика и
собственост

СОА20-ВК0810636/6/31.03.2021

2

t

#
Одобрение на Годишен отчет за 2020г. за
изпълнението на П рограма за управление
качеството на атмосферния въздух на
територията на Столична община 20152020г. - намаляване на емисиите и
достигане на установените норми за
ФПЧ10“ и П рограм а за допълнение на
програмата за управление на качеството
на атмосферния въздух на територията
на
Столична
община
2015-2020г,намаляване на емисиите и достигане на
установените норми за ФПЧ10, по
показатели ФПЧ2,5 и ПАВ “

Й.Фандъкова-кмет на СО

ПК по финанси и
бюджет, ПК по
транспорт и пътна
безопасност

ПК по опазване
на околната
среда, земедалие
и гори

Приемане на отчет за изпълнение на
Програма „Европа“ на СО за 2020г.

Е.Йорданова,Б.Петров,Н.Николовобщ.съветници

ПК по финанси и
бюджет, ПК по
образование

Даване на мандат на представителите на
СО в Общото събрание на акционерите на
„Спортно-развлекателен комплекс Корали“
АД за гласуване на точките от дневния ред
на обявеното за 23.04.2021г. редовно Общо
събрание на акционерите
Заемообразно отпускане на средства за
разплащане на разходи по договор за
финансиране от Министерство на
здравеопазването на допълнителни трудови
възнаграждения на здравните медиатори

Н.Стойнев,Г.Г еоргиевобщ.съветници

ПК по финанси и
бюджет

ПК по
международно
сътрудничество
и туризъм,
европейски
програми и
проекти
ПК по
икономика и
собственост

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

ПК по
международно
сътрудничество и
туризъм,
европейски
програми и
проекти, ПК по
здравеопазване

СОА20-ВК662694/31.03.2021

СОА21-ВК663176/01.04.2021

СОА21-ВК663012/1/01.04.2021

■

ПК по финанси и
бюджет

СОА20-ВК664860/2/01.04.2021

3

*

Утвърждаване на Годишен план на
Програма ремонт на спортна
инфраструктура за 2021г.
Одобряване на проект за подробен
устройствеи план - Изменение на плана за
регулация на УПИ VIII-82 и У П И IX-82 в
кв. 29, кв. Требич, район "Надежда" и
контактен УПИ ХХ-81 в кв. 29 за създаване
на четири нови УПИ VIII-82 "за ЖС", УПИ
IX-82 "за ЖС", УПИ ХХШ-82 "за ЖС" и
УПИ XXIV-82 "за ЖС" по имотната
граница на ПИ 68134.1331.82 по КККР;
изменение на плана за улична регулация от
о.т.4 до о.т.22 за създаване на нова
задънена улица от о.т.22а нова до о.т.22г
нова;изменение на плана за застрояване за
нови УПИ VIII-82 зажс,УПИ IX-82 за
ЖС7УПИ XXIII-82 за ЖС и УПИ XXIV-82
за ЖС в кв,29,кв.требич,р-н „Надежда“

Доц.д-р Т.Чобанов-зам.-кмет на
СО,Координатор на Програма за
развитие на ФВС
Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

Одобряване на проект за подробен
устройствен план - План-извадка изменение на плана за регулация на кв. 826,
УПИ 1V-1598 и създаване на нов УПИ IV623 „за ЖС“, поземлен имот (ПИ)
68134.4356.623 по КККР, изменение на
общите регулационни граници с контактен
УПИ V-900 и отреждането му в УПИ V155; Проект за изменение на плана за
застрояване на нов УПИ 1V-623 „за ЖС“,
кв. 826 и изменение на плана за улична
регулация на улица от о.т. 101 до о.т. 102а
и от о.т. 102а до о.т, 1026, м. „Бул.
Сливница” (Бул. „Баба Парашкева”), район
„Люлин“

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по финанси и
бюджет
ПК по опазване на
околната среда,
земедалие и гори

ПК по опазване на
околната среда,
земедалие и гори

ПК за децата,
младежта и
спорта
ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

СОА21-ВК08641/52/01.04.2021
CO А21-ВК663190/01.04.2021

СОА21-ВК663211/01.04.2021

4

Одобряване на Подробен устройствен план
(ПУП) План за регулация на УПИ V2214,2215, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър част”, район „Подуяне”

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

Одобряване проект за подробен
устройствен план (ПУП) - план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на
поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
14831.6529.17 и 14831.6529.18 по
кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на с. Герман за създаване
на нов урегулиран поземлен имот (УПИ)
VII-17,18 „за обществено обслужване и
жилища“, кв. 49а, изменение на плана за
улична регулация (ИПУР) на улица между
о.т. 164г до о.т. 164д за създаване на нова
задънена улица от о.т. 1164 (нова) до о.т.
1164а (нова) и свързаното с това изменение
на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI822 „за склад, офис и сервиз“, м. „с.
Герман“, район “Панчарево”.
Одобряване на проект на подробен
устройствен план - изменение на план за
регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в
обхвата на УПИ Ш-2-„за ресторант”, кв. 9,
м. „ГГЦ Зона В-17”, район „Сердика“.

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда,
земедалие и гори

ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

СОА21-ВК663207/01.04.2021

ПК по опазване на
околната среда,
земедалие и гори

ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

СОА21-ВК663221/01.04.2021

ПК по опазване на
околната среда,
земедалие и гори

ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

СОА21-ВК663272/02.04.2021

5
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Одобряване на проект за ПУП —ИПРЗ за
УПИ X „за специални нужди“ от кв. 2Б за
създаване на нова алея, делител на нови
квартали 2Б и 2Д; създаване на нови УПИ
XIII „за парк, спорт и пг“, УПИ X „за
специални нужди“ и УПИ XI-738 в нов
квартал 2Б и промяна на действащата
улична регулация между о.т.95 - о.т.96 о.т.44 с цел създаване на уличен паркинг,
между о.т.97 до о.т.98 и между о.т.237 и
о.т.238, м. „Младост 3“, район „Младост“
СО
Одобряване на подробен устройствен план
(ПУП) - план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 68134.905.626 по КККР, за
създаване на нов УПИ V-626-„3a ЖС“ в кв.
46, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“ и
свързаното с това изменение на плана за
улична регулация (ИПУР) между о.т. 40 и
о.т. 41, за създаване на нова задънена улица
по о.т. 40а(нова) - о.т. 40б(нова) до о.т.
40в(нова), район „Лозенец".
Изменение на Решение № 376, по Протокол
№ 18 от 23.07.2020 г. на СОС.

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда,
земедалие и гори

ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

СОА21-ВК663269/02.04.2021

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда,
земедалие и гори

ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика

СОА21-ВК663268/02.04.2021

Д.Райчева - кмет на р-н „Нови
Искър“

ПК по
икономика и
собственост

СОА21-ВК081911/2/01.04.2021

Провеждане на процедура по реда на чл.
199 , пар.8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните
разпоредби на Закона за устройство на
територията

Л.Домкова - кмет на р-н
„Кремиковци“

ПК по устройство
на територията.ПК
по фонанси и
бюджет
ПК по устройство
на територията,ПК
по фонанси и
бюджет

ПК по
икономика и
собственост

СОА21-ВК083437/1/01.04.2021

6
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Утвърждаване на актуализиран устав на
"Втора многопрофилна болница за активно
лечение- София" ЕАД

Д-р А.Койчев и д-р В.Милев общински съветници
Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация

СОА21-МЦ2918/1/01.04.2021

Даване на съгласие "Първа акушерогинекологична болница за активно лечение
- Света София" ЕАД да закупи със
собствени средства дълготраен материален
актив - (един) брой имунологичен
анализатор.
Увеличаване на капитала на
"Диагностично-консултативен център III София" ЕООД чрез непарична вноска и
утвърждаване на актуализиран учредителен
акт на дружеството.

Д-р А.Койчев и д-р В.Милев общински съветници
Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК финанси и
бюджет, ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация

СОА20-МЦ29567/1/01.04.2021

Д-р А.Койчев и д-р В.Милев общински съветници
Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК финанси и
бюджет, ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация

СОА20-МЦ29577/1/01.04.2021

Увеличаване на капитала на
"Университетска първа многопрофилна
болница за активно лечение - София" ЕАД
чрез непарична вноска и утвърждаване на
актуализиран устав на дружеството.

Д-р А.Койчев и д-р В.Милев общински съветници
Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК финанси и
бюджет, ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация

СОА20-МЦ29589/2/01.04.2021

Даване на съгласие за увеличаване на
капитала на "Първа специализирана
акушеро-гинекологична болница за
активно лечение- Света София" ЕАД, чрез
непарична вноска.
Даване на съгласие за увеличаване на
капитала на "Диагностично-консултативен
център XXVIII - София" ЕООД, чрез
непарична вноска.

Д-р А.Койчев и д-р В.Милев общински съветници
Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК финанси и
бюджет, ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация

СОА21-ВК661138/1/01.04.2021

Д-р А.Койчев и д-р В.Милев общински съветници
Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК финанси и
бюджет, ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация

СОА21-ВК661180/1/01.04.2021
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Одобряване на проект за подробен
устройствен план (ПУП)-изменение на
план за улична регулация (ИПУР) на от о.т.
172 до о.т. 173 за създаване на нова
задънена улица от о.т. 172а (нова) до о.т.
1726 (нова), изменение на плана за
регулация (ИПР) на УПИ XXXIII „за КОО
и ТГГ‘, кв. 27 и създаване на нови УПИ
X X X IIM 511 „за КОО и ТП“ и УПИ
XXXIV „за озел.“, м. „с. Железница“, район
„Панчарево”.____________________________

Арх.З.Здравков-гл.арх.на

ПК по опазване на
околната среда.
земедалие и гори

ПК по
устройство на
територията.
архитектура и
жилищна
политика

СОА17-ГР943737/36/02.04.2021

Изготвил:
[име, фамилия, длъжност]

Директор на
дирекция
“Секретариат на
СОС”:

8

