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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВЕН РЕД НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 14.06.2021 до 18.06.2021 г.
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Отдаване под наем на помещениия за
ученичско и столово хранене в 35 СУ
„Добри Войников“,р-н „Лозеенц“

К.Павлов-кмет на р-н „Лозенец“

ПК по финанси и
бюджет,ПК по
обазование

Увеличаване на капитала на
Специализирана болница за
продължително лечение и рехабилитация
- Панчарево ЕООД, чрез непарична
вноска и утвърждаване на актуализиран
учредителен акт на дружеството

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

ПК по финанси и
бюджет, ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика,собственост
и дигитална
трансформация
ПК по
икономика,собственост
и дигитална
трансформация

№ по
ред

Наименование на предложението

1

2

СОА21-ВК082038/1/14.06.2021

СОА21-ВК665642/15.06.2021

1

Одобряване на Подробен устройствен
план (ПУП) - План за регулация и
застрояване на поземлени имоти (ПИ) с
кадастрални идентификатори (КИ)
11884.5599.18, 11884.5599.19,
11884.5599.24 и 11884.5599.33 от
кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на с. Войняговци, район
„Нови Искър“-СО за създаване на нов
урегулиран поземлен имот (УПИ) HI18,19,24,33-„за жилищни функции“ и
нова улица по о.т.70а - о.т.70в - о.т.70г о.т.70д от кв. 32а, м. „с. Войняговци“,
район „Нови Искър“ -СО.

Арх. Здр. Здравков - гл. арх. на
СО

ПК по опазване
на околната
среда

ИК по устройство на
територията

Даване на съгласие за учредяване
безвъзмездно право на ползване на
„Метрополитен“ ЕАД върху търговски
обекти, разположени в метростанциите
„Овча купел“, „Мизия“, „Овча купел II“ и
„Горна баня“ от Трета линия на
Софийското метро
Одобряване на проект за подробен
устройствен план (ПУП)- изменение на
план за улична регулация (ИПУР) между
о.т. 12 и о.т. 13. Изменение на план за
регулация (ИПР) на УПИ IX-522 и УПИ
III - за озел. за образуване на нов УПИ
IX-522 „за жс“ и нов УПИ III - за озелен.,
кв. 51, м. „Зона за отдих-Панчарево”,
район „Панчарево” и изменение на план
за застрояване (ИПЗ) на УПИ IX-522, кв.
51, м. „Зона за отдих-Панчарево”, район
„Панчарево”.

Кр. Кръстев - зам. кмет на СО

ПК по транспорт
и пътна
безопасност

ПК по
СОА2ВК66икономика,транспорт и 5636/15.06.2021
дигитална
трансформация

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване
на околната
среда

ПК по устройство на
територията

СОА21-ВК665644/15.06.2021

СОА21-ВК665669/15.06.2021

2

Административно обслужване на глухите
и сляпо-глухите граждани в СО във
връзка с прилагането на Закона за
българския жестов език

А.Стойкова,М.Едрева,С.Колевобщ.съветници

Състоянието на спирките на автубсна
линия №3,разположени на път II-82 и
предложения за обезопасяването им

К.Кръстев-зам.-кмет на СО

Изменение на организацията на
движение във връза с дейността на
Народно събрание на РБългария и даване
на съгласие за сключване на договор
между „ЦГМ“ ЕАД и Народно събрание
на РБългария

К. Контрера-общ.съветни к

Приемане на технико-икономическа
оценка и даване на съгласие за прилагане
на намалени отстояния при изграждането
на нова сграда - разширение за 4 групи на
Детска ясла № 35 в район "Триадица"

ПК по финанси и
бюджет,ПК по
ВГО

ПК по местно
самоуправление

СОА21-ВК665664/15.06.2021

ПК по транспорт и
пътна безопасност

СОА20-ДИ052794/14/15.06.2021

ПК по финанси и
бюджет

ПК по транспорт и
пътна безопасност

СОА21-ВК665650/15.06.2021

Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК по
образование

ПК по устройство на
територията

СОА21-ВК665768/17.06.2021

Приемане на технико-икономическа
оценка и даване на съгласие за прилагане
на намалени отстояния при изграждането
на нова сграда - разширение за 2 групи на
Детска ясла № 31 в район "Красно село"
Изменение на Решение №218 на СОС от
22.04.2021г.

Д.Барбалов - зам. кмет на СО

ПК по
образование

ПК по устройство на
територията

Решение,прието от Творческия съвет на
Столична програма „Култура“ за
финансиране на проектни предложения
от Втора сесия на СП „Култура“-2021г.

М.Едрева-Пр.на ПК по
ОКНКМ,М.Боршош-зам.-кмет
на СО,В Калановски и В.Митовобщ.съветници

Г.Г еоргиев-общ.съвеник

ПК по финанси и
бюджет

СОА21-ВК665767/17.06.2021

ПК по
икономика.собственост
и дигитална
трансформация

СОА21-ВК665771/18.06.2021

ПК по образование

СОА21-ВК665743/17.06.2021

3

Удостояване посмъртно със званието
„Почетен гражданин на София“ на Борис
Станчев Чендов-професор в БАН

И.Фандъкова-кмет на
СО,Е.Г’ерджиков-Пр.на
СОСМ.Едрева-Пр.на ПК по
ОКНКМ,В.Милова-Секретар на
СО

Кандидатстване за заемообразно
финансиране във връзка с изпълнението
на Проект „Грижа за хората в район
„Слатина‘\процедура BG05M90P001 2.101 “Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания-Компонент-3“

Г.Илиев-кмет на р-н „Слатина“

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

ПК по образование

СОА19-ГР945527/7/18.06.2021

ПК по финанси и
бюджет

СОА21-ВК088274/2/18.06.2021

J

Изготвил:
[име, фамипик, УлЬжност]

Директор на
дирекция
“Секретариат на
СОС”:
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