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

УТВЪРДИЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
[име, фамилия]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВЕН РЕД НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 18.01.2021 до 22.01.2021 г.
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Приемане на отчет за изпълнение на
Оперативната работна програма на СОС за
2020г. и приемане на Оперативна работна
програма на СОС за 2021 г.

Е.Герджиков-Пр.на СОС

ПК по устройство
на теротприята,ПК
по финанси и
бюджет,ПК по
здравеопазване,ПК
по опазване на
околната среса,ПК
по образование,ПК
по икономика и
собственост,ПК по
инженерна
инфраструктура,ПК
по обществен ред и
сигурност,ПК по
транспорт и пътна
безопасност,ПК за
децата, младежта и
спорта,ПК по ВГО
и ПК по
международно
сътрудничество

ПК по местно
самоуправление

СОА21-ВК66639/21.01.2021

Програма на СО за „Скринингово
изследване за COVID19 /коронавирусна
инфекция/, чрез антигенен тест на
персонала в образователните институции —
училища на територията на СО

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО,д-р
А.Койчев-Пр.на ПК по ЗСП и
М.Едрева-Пр.на ПК по ОКНКМ

ПК по финанси и
бюджет

ПК по
здравеопазване

CO А 21-ВК66649/21.01.2021

Даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД
да отдаде под наем „Български пощи“
ЕАД,находящи се в метростанции на
столичното метро

Н,Стойнев,К.Контрераобщ.съветници

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

ПК по
икономика и
собственост

СОА20-ТД266703/1/22.01.2021

Даване на разрешение за разпоредителна
сделка с ДМА на ЦПЗ
„Проф.Н.Шипковенски“ ЕООД

Д-р А.Койчев-Пр.на ПК по
ЗСП,д-р В.Милев-член на ПК по
ЗСП,Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

ПК по финанси и
бюджет,ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика и
собственост

СОА20-НЦ62724/2/22.01.2021
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Даване на разрешение за разпоредителна
сделка с ДМА на СБАЛОЗ „Проф.д-р
Марин Мушмов1' ЕООД

Д-р А.Койчев-Пр.на ПК по
ЗСП,д-р В.Милев-член на ПК по
ЗСП,Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

ПК по финанси и
бюджет,ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика и
собственост

Проект за подробен устройствен план изменение на план за регулация (ПУП ИПР) на УПИ VII-777 и УПИ IX-803 за
създаване на нов УПИ УП-4601,4602-„за
ЖС и ПГ”, изменение на план за регулация
на контактни УПИ 1-„общ.” и УПИ VI769А, кв. 54, м. „кв. Обеля - 25а-стар”, ПИ
с идентификатори 68134.2818.4601 и
68134.2818.4602 по КККР и изменение на
плана за уличка регулация (ИПУР) по о.т.
71 до о.т. 72. район „Връбница“ .

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по
устройство на
територията

СОА21-МЦ29575/2/22.01.2021
СОА21-ВК66603/20.01.2021

3

r

Проект за подробен устройствен план Изменение на плана за регулация и
застрояване за УПИ V-26, УПИ VI-26,
УПИ VII-26, УПИ VIII-"СНС" и УПИ IX"СНС" от кв. 2; ПИ с идентификатори
11884.5615.26, 11884.5615.56,
11884.5615.232, 11884.5615.239,
11884.5594.434 по КККР; изменение на
■
плана за улична регулация за отпадане на
улица по о.т.З - о.т.4; промяна профила на
улица по о.т.2 - о.т.З - о.т.14; промяна
,
л
л
,
профила на улица по о,т.4н - о.т.4и - о.т.6
- о.т.9, м. „с. Войняговци“, район „Нови
Искър“ за създаване на нови УПИ У-26-„за
жилищно строителство“, УПИ VI-26-„3a
жилищно строителство“, УПИ V 11-26„жилищно строителство“, УПИ VIII-26-„3a
жилищно строителство“ от кв. 2 нов и
свързаното с това изменение на плана за
регулация на УПИ 1-25 и УПИ Ш-23 от нов
кв. 2; създаване на нови УПИ Ш-232-„за
обществено обслужване“, УПИ 1У-56-„за
обществено обслужване“, УПИ У-239-„за
жилищно строителство" и свързаното с
това изменение на вътрешно-регулационна
линия за УПИ 11-434- „за жилищно
строителство“ от нов кв.2б, м. „с.
Войняговци“, район „Нови И скър’-СО.

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по
устройство на
територията

Удължаване на срока на договора за
възлагане на управлението на ДКЦ VIIIСофия ЕООД,до избора на управител след
провеждането на конкурс

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО,д-р
A.Койчев,М.Христова и д-р
B.Милев-общински съветници

ПК по
здравеопазване

ПК по
икономика и
собственост

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за предоставяне на социални
услуги „Асистенти за независим живот“

А.Атанасова-зам.-кмет на СО

ПК по
здравеопазване

ПК по местно
самоуправление

СОА19-ВК664826/3/21.01.2021

СОА21-ВК66530/18.01.2021

СОА21-ВК66497/18.01.2021
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Присъждане на почетен знак на СО на
НСА „Васил Левски‘\п о повод 80 години
от създаване на висшето училище

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

ПК по
образование

СОА21-ВК66522/18.01.2021

Изготвил:
[име, фами^ря. Ъ^ужност]

Директор на
дирекция
‘Секретариат на
СОС”:
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