ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СТОЛИЧНА
ОБЩИНА, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА
ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ
БЮДЖЕТ 2019 Г.
ОБЕКТИ

№

1

2

прогнозна сума
период на
за отчуждаване
изпълнение
лв.
3

4

§ 54 - 00 Придобиване на земя
ОБЕКТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
1

Осигуряване на достъп по ул. „Лея Иванова“ в участъка от о.т.129б-о.т.158-о.т.159,
обслужва кв.37 и кв.35, м. „Витоша Вец Симеоново“, район „Лозенец“

2018-2019

2

Осигуряване на достъп по ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от бул. „Симеоновско шосе“ до
ул. „Братя Чакрин“, о.т.361-о.т.360-о.т.359-о.т.357-о.т.442 до о.т.443а, обслужващ кв.71 и
кв.72а, м. „Витоша Вец Симеоново“, район „Лозенец“

2018-2019

3

Изграждане на техническа инфраструктура по ул. "Филип Кутев", в участъка от бул. Черни
връх до ул. Сребърна и проектно трасе на бул. "Т. Каблешков" до бул. "Симеоновско шосе" - 2019-2021
поетапно, участък от ул. Чавдар Мутафов" до "Симеоновско шосе"

Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. "Борис Руменов" в участък
обслужващ кв.98, 120,126, участъка на изток от р. "Драгалевска" до безименна улица, от
4 о.т.666-о.т.18а-о.т.608-о.т.609а-о.т.607-о.т.505-о.т.501-о.т.399-о.т.504-о.т.398, и , м. Витоша
Вец Симеоново и сигуряване на транспортна връзка между ул. "Асен Йорданов" и ул.
"Ангел Каралийчев"

2019-2020

5

Осигуряване на достъп от ул. "Йордан Радичков до ул. Симеоновско шосе между кв.117, 84а
и кв.120а, ПИ с идентификатор 68134.905.2188, м. Витоша Вец Симеоново

2019-2020

6

Разширение на метрото в София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“- бул.
„Владимир Вазов“- Централна градска част-ж.к. „Овча купел“; МС14-ІІІ - МС18-ІІІ; УПИ ІІІ
за автостопанство, депо и трасе на метрополитен;

2016-2019

7

Транспортен тунел под бул. Цар Борис III с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул.
„Житница“;

2018-2019

8

Локални платна в обхвата „Северна скоростна тангента“ от км. 2+780 до км. 3+680 при
пътен възел с бул.„Рожен“ и „Лот 70 „Северна скоростна тангента“ доизграждане на пътен
възел „ССТ – бул. „Рожен“, район „Надежда“

2016-2019

9

„Улица - о.т.131-о.т.129а-о.т.129-о.т.128-о.т.127-о.т.125-о.т.137-о.т.136-о.т.135, кв.26, кв.27
и кв.35, м. ж.к. „Левски-зона В“

2016-1019

„Улица по о.т.144-145, между кв.29 и кв.30, м. ж.к. „Левски-зона Г“.

2016-2020

11

Изграждане на „Пробив бул. П. Дертлиев - СОП“

2016-2019

12

Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски“ - бул. „Андрей Ляпчев“, район
„Студентски“

2017-2019

13

Пробив на ул.„Синанишко езеро до бул. „Т. Каблешков“, м. „Манастирски ливади-запад“
о.т.600 през о.т.603а до о.т.604 , район „Витоша“

2017-2019

14

Изграждане на пробив бул. „Рожен“

2018-2019

15

Изграждане на Източна тангента - І епап (в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до Северна
скоростна тангента) - район „Подуяне“ и район „Кремиковци“

2018-2019

16

Изграждане на бул. „Т. Каблешков“ в участъка от ул. „Луи Айер“ до ул. „Емилиян Станев“,
район "Триадица" - поетапно

2018-2020

17

Разширение и изграждане на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Лазарица“ до
Околовръстен път" , район "Връбница"

2018-2020

10

3 000 000
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ОБЕКТИ

"Изграждане на улица „Проф. Христо Данов“ от ул. „Никола Габровски“ до улица „Проф.
Христо Вакарелски“ - от О.Т.25, О.Т.161, О.Т. 62б, О.Т. 26, О.Т.27, О.Т. 55 до О.Т.55А
18
и О.Т. 27, О.Т. 28, О.Т.29, О.Т.30, О.Т. 31, О.Т. 32, О.Т. 33 до О.Т. 34 и от О.Т. 34, О.Т. 19
до О.Т. 18а, район „Студентски“;
Транспортен достъп между ж.к. Обеля 1 и ж.к. Обеля 2, по улици - от о.т69-68-67-66-56-5419 53 до о.т.48; от о.т.69-70-71 до о.т.47; от о.т.47-48-52-51 до о.т.50; от о.т.47-46-43-42 до
о.т.41, район „Връбница“;

прогнозна сума
период на
за отчуждаване
изпълнение
лв.

2018-2020

2018-2019

20

Довършване на втори надлез по бул. „Адам Мицкевич“ /Източна естакада при Бакърена
фабрика/р-н „Връбница“

2018-2019

21

Пътно платно на ул. "Витиня" по о.т.342 до о.т.607, тротоар, прилежащ терен и подходи към
подлез № 6 на бул. "Ботеввградско шосе", район "Подуяне"

2018-2019

22

Улица от о.т.24 до о.т.25, между кв. 7е и кв.7г, в ж.к. Стрелбище, район "Триадица"

2018-2019

23

Улица "Стефан Дичев" от о.т.88 през о.т.308 до о.т.310, район "Триадица"

2018-2019

24

Изграждане на ул. "Обзор" в участъка от о.т.606 до о.т.52, кв. Горна баня, район Овча купел,

2019-2020

25

Изграждане на ул. Орех и ВиК мрежа по същата в участъка от о.т.156 /ул. Бели брег/ до
о.т.142 /ул.Падина/, кв. Суходол;

2019-2020

26

Изграждане на ул. "Народен герой" от ул. Любляна до бул. Цар Борис ІІІ", район "Овча
купел"

2019-2020

Изграждане на ул. "Митрополит Серафим Сливенски" от о.т.148 презо.т.152-165-166 до
27
о.т.167 и от о.т.148 през о.т.136-126-109 до о.т.104 и от о.т.148 през о.т.139-125 до о.т.137

2019-2020

28

Изграждане на ул. "3" в обхват на етап 2 от о.т.101-о.т.187-о.т.190-о.т.191 до о.т. 224 (кв.2431), м."Малинова долина", р-н "Студентски" (ПИ 6813.1608.7057)

4 500 000

2019-2020

ОБЕКТИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Инженерна инфраструктура и вътрешно квартална ВиК мрежа на кв. „Модерно
предградие“, район„Връбница" - І етап - Гл. клон ІІ по ул. „Стефан Дуньов“, ул. „Старата
29
църква“, ул. „Антон Кецкаров“, ул. „357“, ул. „367“, ул. „Справедливост“, ул. „Виткова
ливада“, ул. „369“, ул. „378“, ул. „379“ и др.;

2014-2020

30

Изграждане на канализация и подмяна на водопроводи на кв.150,150а,150б,150в,150г, м.
„Сухата река“ - Ботевградско шосе север, район „Подуяне“;

2015-2020

31

Изграждане на ВиК мрежа на кв. „Левски“ В, район „Подуяне“;

2015-2020

Изграждане на вътрешно-квартална ВиК мрежа на кв. Суходол - І етап

2014-2020

32

Изграждане на инженерна инфраструктура на м. „Манастирски ливади-изток“, І – етап (в
карето между бул. „България“, бул. „Т. Каблешков“, ул. „Костенски водопад“ (г), ул. „Васил
Стефанов“, район „Триадица“);
Изграждане на Главен канализационен колектор клон ІІ по ул. „Емилиян Станев“ до ул. „д-р
34
Борис Вълчев“, м. „Кръстова вада“, район „Триадица“;
Изграждане на Канализационен клон по ул. „Д-р Борис Вълчев“ от бул. „Черни връх“ до ул.
35 „Емилиян Станев“ и по ул. „Емилиян Станев“ до СОП, м. „Кръстова вада“, район
„Триадица“; - поетапно
33

2016-2020
2016-2019
2018-2020

36

Изграждане на главен колектор ІІІ в м. „Манастирски ливади -запад“ - район„Витоша“;

2018-2020

37

Изграждане на отливен канал на гл. клон І от ул. „Самоковско шосе“ по ул. „Павел Красов“,
кв. Горубляне, район „Младост“;

2018-2020

38

Изграждане на отливен канал по ул. „Шиндра“ и ул. „Камчия“, кв. Горубляне, район
„Младост“;

2018-2020

39

Изграждане на главни колектори и вътрешно квартална каналицационна мрежа на кв.
„Бенковски“, район „Сердика“;

2018-2020
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40

Изграждане на главни колектори и вътрешно квартална канализационна мрежа на кв.
„Люлин -център“, район „Люлин“ - поетапно;

2018-2020

41

Изграждане корекция на река „Драгалевска“ - ІІ етап (в участъка от ул. „Хижите“ до
Околовръстен път;

2018-2020

Изграждане корекция на река „Суходолска“ в кв. Суходол;
Изграждане корекция на река Владайска в участъка от пл. „Сред село“ до „Александров
43
мост“, р-н „Витоша“;
42

2018-2020
2018-2020

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
44

Разширение на ОДЗ 36, в УПИ ІІ, кв.13, м. „Дружба 1ч. “, р-н „Искър“;

2018-2019

ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ
45

Гробищен парк „Горна баня“

2018-2020

§ 9 от ЗУТ, недовършени отчуждителни процедури -

2019
предвидени средства в бюджета

500 000
10 000 000 лв.
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