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

УТВЪРДИЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
[име, фамил\я]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВЕН РЕД НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 11.01.2021 до 15.01.2021 г.

№ по
ред

Наименование на предложението

Вносител

Разпределен за
становища на ...

Водеща
комисия

Забележка

/

2

3

5

6

7

Отчет за изпълнение на Годишен план на
Програма за съфинасиране събития,
форуми, кампании и инициативи под
патронажа на кмета на СО за 2020 в
изпълнение на Решение № 89, по Протокол
10 от 12.03.2020 на СОС

Доц.д-р Т.Чобанов - зам. кмет на
СО

ПК по финанси и
бюджет

ПК за децата,
младежта и
спорта

СОА21-ВК663961/3/12.01.2021

Изпълнение на Решение № 226/11.06.2020г
отчет за изпълнение на програмно
финансиране за 2020г по Програма за
развитие на физическото възпитание и
спорта

Доц.д-р Т.Чобанов - зам. кмет на
СО

ПК по финанси и
бюджет

ПК за децата,
младежта и
спорта

СОА21-ВК66288/12.01.2021

1

Отчет за изпълнение на Стратегията за
развитието на физическото възпитание и
спорта на Столична община за периода
2012-2020 г., утвърдена с Решение №
7/12.01.2012 г. на СОС
Одобряване проект за подробен
устройствен план (ПУП)-изменение на
плана за регулация (ИПР) на УПИ XXV3263,3264 „за ЖС“, кв. 42А, „в.з. Косанин
дол", поземлен имот (ПИ) с идентификатор
04234.6915.3289 кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) за
създаване на но-ви УПИ XXV-3289 „за
ЖС“ и УПИ XXVIII-3289 „за ЖС“;
изменение на плана за улична регулация
(ИПУР) на улица от о.т. 81 в до о.т. 80 и
план за улична регулация (ПУР) за
създаване на нова задънена улица от о.т.
80а (нова) до о.т. 806 (нова), м. „в.з.
Косанин дол”, район „Панчарево'’.
Разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план - парцеларен
план /ПП/ за трасе на въздушен
електропровод за обект: „ВЛ 110 kV от ст.
№ 44 на ВЛ 110 kV „Курило Металургична” до нова подстанция за
захранване на Индустриален парк
„Челопечене”, район „Кремиковци”Столична община.

Т. Георгиева - общински съветник
Доц.д-р Т.Чобанов - зам. кмет на
СО

ПК по финанси и
бюджет

ПК за децата,
младежта и
спорта

СОА21-ВК66287/12.01.2021

Арх. Здр.Здравков - гл. арх. на
СО

ПК по околната
среда, земеделие и
гори

ПК по
устройство на
територията

СОА21-ВК66200/08.01.2021

Арх. Здр.Здравков - гл. арх. на
СО

ПК по околната
среда, земеделие и
гори, ПК по
инженерна
инфраструктура и
енергийно
планиране

ПК по
устройство на
територията

СОА21-ВК66198/08.01.2021

2

Даване на съгласие на Кмета на Столична
община да предприеме действия пред
Министерство на околната среда и водите
чрез писменно заявление за безвъзмездно
предоставяне за ползване и управление, за
срок от 25 години, на обособен участък
"София-запад" от находище на минерални
води №102 " Район "Софийска котловина" изключителна държавна собственост по
Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за
водите
______________________

Арх. Здр.Здравков - гл. арх. на
СО

ПК по устройство
на територията

ПК по околната
среда, земеделие
и гори

СОА21-ВК66140/1/13.01.2021

Изготвил:
[ име, фамил ия^Ъхьжност]

Директор на
дирекция
‘Секретариат на
СОС”:

^

3

