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УТВЪРДИЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ C b B E frC
[име, фамилия]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВЕН РЕД НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 21.06.2021 до 25.06.202! г.

№ по
ред
1

Наименование на предложението
2
Прекратяване на Договор за наем №
СОА190ДГ66-9/10.12.2019 г. и
отмяна на Разрешение за строеж №
133/21.05.2020 г. на главния
архитект на район „Витоша“

Вносител
3

Я.Тодоранова и Т. Белев общински съветници

Разпределен за
становища на ...
5
ПК по устройство на
територията, ПК по
опазване на околната
среда, земеделие и
гори, ПК за децата,
младежта и спорта

Водеща комисия
6

ПК по икономика,
собственост и
дигиталбна
трансформация

Забележка
7
СОА21-ВК665818/21.06.2021

1

ь

Разрешаване изработването на проект
за подробен усгройствен план (ПУП)план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за поземлени имоти е идентификатори
68134.8221.61,68134.8221.62,
68134.8221.66, 68134.8221.67,
68134.8221.68, 68134.8221.69,
68134.8221.70 и 68134.8221.71 по
КККР на м. „Капиньовица“, район
„Кремиковци“, план за улична
регулация (ПУР) за откриване на нови
улици от о.т.ЮО(нова) до
о.т. 106(нова), от о.т. 101 (нова) до
о.т. 111 (нова), от о.т. 1ОЗ(нова) до
о.т.1 Ю(нова), от о.т.104(нова) до
о.т. 109(нова) и от о.т. 107(нова) до
о.т. 112(нова), изменение на план за
улична регулация на улица (ИПУР) от
о.т.21 до о.т.20 на м. „КремиковциЗСК“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ
Откриване на процедура за
провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на
терени и помещения - публична
общинска собственост, находящи се
на територията на СО - район
"Кремиковци", в част от сграда с площ
от 20,70 кв.м с идентификатор
16448.7721.244.3, цялата със застроена
площ 91,00кв.м, находяща се в имот с
идентификатор 16448.7721.244, с
Горни Богров, ул."Трети март" №12, рн "Кремиковци", за срок от 5 (пет)
години

СОА21-ВК665828/21.06.2021

Арх. Здр. Здравков - гл. арх.
на СО

ПК по опазване на
околната среда,ПК по
инженерна
инфраструктура

ПК по устройство на
територията

Л.Донкова - кмет на р-н
„Кремиковци“

ПК по финанси и
бюджет,ПК по
здравеопазване

СОА21-ВК08ПК по
икономика,собственост 4207/4/18.06.2021
и дигитална
трансформация
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---------------------------------------И.Фандъкова-кмет на СО
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Връщане за ново обсъждане на
Решение № 339 по Протокол № 34 от
10.06.2021г. на Столичен общински
съвет, на основание чл. 45, ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация
Одобряване проект за подробен
устройствен план (ПУП) - изменение
на плана за улична регулация (ИПУР)
и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 44063.6213.28, кв. 62,
м. „Орлова круша с. Лозен”, район
„Панчарево”.
Приемане на Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за
организацията на дейността на ОП
„Социален патронаж”
Продажба на общински имот.по реда
на чл.35,ал.3 от ЗОС

Провеждане на процедура по
§8,ал.2,т.1 от 11РЗУТ,за доброволно
прилагане на действащ подробен
устройствен план за У ПИ XV590,кв.2,м.“Група зоопарк“,р-н
„Лозенец“
Продажба на поземлен имот,частна
общинска сонственост,по реда на
чл.35,ал.3 от ЗОС

ПК по
икономика,собственост
и дигитагтизация

ПК но образование

СОА21-Вк085622/7/22.06.2021

Арх. Здр. Здравков - гл. арх.
на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по устройство на
територията

СОА21-ВК665900/22.06.2021

А.Атанасова-зам.-кмет на СО

ПК по здравеопазване

ПК по местно
самоуправление

СОА21-ДИ0529/16/23.06.2021

Н.Гюров-кмет на р-н
„Панчарево“

ПК по устройство на
територията,ПК по
финанси и бюджет

К.Павлов-кмет на р-н
„Лозенец“

ПК по устройство на
територията,ПК по
финанси и бюджет

СОА21-ВК08ПК по
икономика,собственост 7130/1/23.06.2021
и дигитална
трансформация
СОА19-ГР94ПК по
икономика, собственост 5685/7/23.06.2021
и дигитална
трансформация

Г.Илиев-кмет на р-н
„Слатина“

ПК по устройство на
територията,ПК по
финанси и бюджет

СОА21-ВК08ПК по
икономика,собственост 2808/5/23.06.2021
и дигитална
трансформация
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СОА21-ВК08ПКпо
икономи ка,собственост 5745/8/23.06.2021
и дигитална
трансформация
СОА21-ВК08ПК по
икономика,собственост 8287/1/23.06.2021
и дигитална
трансформация

Провеждане на процедура по реда на
чл.15 от ЗУТ

М.Младенов-кмет на р-н
„Люлин“

ПК по устройство на
територията,ПК по
финанси и бюджет

Продажба на поземлен имот,частна
общинска собственост,по реда на
чл.35,ал.3 от ЗОС

Г.Илиев-кмет на р-н
„Слатина“

ПК по устройство на
територията,ПК по
финанси и бюджет

Придобиване от СО,чрез изкупуване
на поземлен имот с идентификатор
68134.1252.64 и на поземлен имот с
проектен идентификатор
68134.1351.1032-частна
собственост,попадащи в улична
регулация по ПУП-ИПР на местност
„НПЗ Илиянци-3апад“р-н „Надежда“

Д.Димов-кмет на р-н
„Надежда“

ПК по устройство на
територията,ПК по
финанси и бюджет

СОА21-ВК08ПК по
иконом ика,собственост 6627/1/23.06.2021
и дигитална
трансформация

Продажба на имот-частна общинска
собствеността собственика на
законно построена в имота
сграда,находяща се в м.“в.з
Бел иката“,с. Панчарево, р-н
„Панчарево“

Н.Гюров-кмет на р-н
„Панчарево“

ПК по устройство на
територията,ПК по
финанси и бюджет

СОА20-ВК08ПК по
икономика.собственост 6409/6/23.06.2021
и дигитална
трансформация
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Одобряване на задание и разрешаване
изработване на подробен устройствен
план (ПУП) - Изменение на план за
улична регулация (ИПУР) от бул.
„Президент Линкьлн“ до ж. п. линия
София - Перник и свързано с това
изменение на плана за регулация
(ИПР) на територия, контактна на
продължението на бул. „Монтевидео”
в м. „Юбилейна гора 1 и 2 част“, м.
„Юбилейна гора“, м. „Овча купел ” и
ж.к. „Овча купел-1“, район „Овча
купел“ и план за улична регулация
(ПУР) от ж. п. линия София - Перник
до ул. „Суходолска“ в район „Красна
поляна“ - Столична община.

Арх. Здр. Здравков - гл. арх,
на СО

ПК по опазване на
околната среда

ПК по устройство на
територията

СОА21-ВК665992/24.06.2021

Одобряване на Подробен устройствен
план (ПУП) - Изменение на план за
улична регулация (ИПУР) на м. „гр.
Банкя - разширение” от о.т. 218 до о.т.
218е (нова) и План за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с
идентификатор 02659.2246.94 по
КККР на гр. Банкя

Арх.З.Здравков-гл.арх.на СО

ГТК по опазване на
околната среда

ПК по устройство на
територията

СОА21-ВК666043/25.06.2021

~ т7 Р \
Директор на
дирекция
“Секретариат на
СОС":
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