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УТВЪРДИЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩ ИНСКИ с ъ в е з £

[име, фамилия]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВЕН РЕД НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 19.04.2021 до 23.04.2021 г.
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Финансиране на проекти по Програма
за развитие на детско-юношеския спорт
за 2021г.,в изпълнение на Решение
№92,по Протокол №28 от
11.02.2021 г.на СОС

Т.Георгиева-Пр.на ПК за ДМС и
доц.д-р Т.Чобанов-зам.-кмет на
СО

ПК по финанси и
бюджет

ПК за
децата.младежта
и спорта

СОА21-ВК663777/19.04.2021

Договори за банков кредит
№866/24.07.2015 и №1029/28.07.2020г„
сключени между „ЦГМ“ ЕАД и
„Българска банка за развитие“ ЕАД

К.Контрера,Г.Георгиев,Н.Стойневобщ.съветници

ПК по икономика,
собственост и
дигитална
трансформация,ПК по
транспорт и пътна
безопасност

ПК по финанси и
бюджет

СОА21-ВК663794/19.04.2021

1

Одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ,
м. „ кв. Овча купел-актуализация“, кв.
57, кв. 57а, кв. 58, кв. 59 и кв. 61, плансхема по чл. 108 от ЗУТ, част ВиК,
район „Овча купел“-СО

Арх. Здр. Здравков - гл.арх. на СО

ПК по опазване на
околната среда,ПК по
инженерна
инфраструктура

Процедура за продажба по реда на чл.
35, ал. 3 от ЗОС на недвижим имотчастна общинска собственост,
представляващ УПИ XV-357, кв. 23,
в.з. "Великата", с площ от 882 кв. м.,
идентичен с поземлен имот с
идентификатор 55419.6708.357,
находящ се в с. Панчарево, район
"Панчарево".

Н.Гюров - кмет на район
“Панчарево“

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

Откриване на процедура за провеждане
търг за продажба на общински
недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в район
"Банкя", ул. "Панайот Волов" № 1

Р.Марков - кмет на р-н „Банкя“

Проект на Решение за приемане на
Общинска програма за закрила на
детето за 2021 г.

А.Атанасова-зам.-кмет на СО

Административно обслужване на глухи
и сляпо-глухи граждани в СО и
районните администрации

Б. Бонев-общ.съветник

Г1К по устройство на
територията,
архитектура и
жилищна политика,ПК
по фонанси и бюджет
ПК по финанси и
бюджет,ПК по
образование
ПК по финанси и
бюджет.ПК за връзки с
гражданското
общество

ПК по
устройство на
територията,
архитектура и
жилищна
политика
ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация

СОА21-ВК663801/19.04.2021

СОА20-ВК0816010/4/01.04.2021

ПК по
икономика,
собственост и
дигитална
трансформация
ПК по
здравеопазване

СОА16-ГР943814/22/01.04.2021

ПК по местно
самоуправление

СОА21-ВК663863/21.04.2021

СОА21-ВК663848/20.04.2021

2

Одобряване на проект за подробен
устройствен план - изменение на план
за улична регулация (ИПУР) от о.т.
128а до о.т. 128г и свързаното с това
изменение на регулационната граница
на контактен УПИ IV-6908.1519 от кв.
18а, план за улична регулация (ПУР) за
създаване на нова задънена улица от
о.т.300 (нова) до о.т.312 (нова), план за
регулация и застрояване на (ПРЗ) на
поземлен имот (ПИ) с идентификатор
04234.6909.518 за образуване на нов
УПИ 1-518-„за жилищно строителство,
спорт и тп“ от нов кв. 156, нови УПИ I
-518-„за жилищно строителство и тп“,
УПИ II -518-„за жилищно
строителство"4и УПИ III-518-„за
жилищно строителство“ от нов кв. 15а,
план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата
инфраструктура по части:
„Водоснабдяване“, „Канализация“,
„Електрификация“, „Вертикална
планировка“ на новопроектираните
улици м. „в. з. Бункера-разширение“,
район „Панчарево”

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околнага средаЛЖ по
инженерна
инфраструктура

ПК по
устройство на
територията

СОА21-ВК663927/22.04.2021

Одобряване проект за подробен
устройствен план (ПУП) - изменение
на плана за регулация и застрояване
(ИПРЗ), кв. 59 и кв. 60, м, „Орлова
круша с. Лозен”, район „Панчарево”.

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по
устройство на
територията

СОА21-ВК663925/22.04.2021

3

Одобряване на проект за подробен
устройствен план - изменение на план
за улична регулация (ИПУР) в
териториален обхват: улица от о.т. 4а
до о.т. 8а между кв.З и кв.4 и ИПР на
УПИ IX-728,728а,7286 от кв. 4, м.
„Манастирски ливади-запад“, район
„Витоша“, Столична община .

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по
устройство на
територията

СОА21-ВК663921/22.04.2021

Доклад за прекратяване на
производството по одобряване на
проект за план за регулация на м. „ж.к.
Борово“ , район „Красно село“-СО в
частта му относно УПИ III-261, общ. от
кв. 320.

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по
устройство на
територията

СОА21-ВК663920/22.04.2021

План за действие за 2021 г. към
Стратегия за достъпна градска среда за
всички на територията на Столична
община 2018 - 2022 г.

А.Атанасова-зам.-кмет на СО

ПК по
здравеопазване

СОА20-ВК665779/15/22.04.2021

ПК по финанси и
бюджет, ПК по
опазване на околната
среда,ПК по
икономика,собственост
и дигитална
транс формация,ПК по
транспорт и пътна
безопасност,ПК за
децата,младежта и
спорта

Изготвил:

