СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ….
на Столичен общински съвет
от …………... 2021 година
ОТНОСНО: Преобразуването на сгради, които са общинска собственост и са
ползвани в миналото за детски заведения, в детски градини и/или ясли

Като взе предвид задълбочаващия се недостиг на места в градинските и яслените
групи на Столичната община, нуждата както от основни дългосрочни, така и от
съпътстващи краткосрочни мерки за намаляване на недостига и промените в
националното законодателство, позволяващи на местна власт с мотивирано
решение да преустройва съществуващи сгради в детски заведения,
във връзка с:
- чл. 26. ал. 4, 5 и 6, както и чл. 55. ал. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-3 от
21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за
обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата, издадена от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация:

1

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Указва на кмета на Столичната община в едномесечен срок от приемането
на това решение да назначи технико-икономическа оценка за устройване на
детски заведения в съществуващи сгради по чл. 26. ал. 4, 5 и 6, както и чл.
55. ал. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата,
издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за
следните сгради:
1.1. Сграда 68134.301.266.1, област София (столица), община Столична, гр.
София, район Възраждане, п.к. 1000, ул. „БРЕГАЛНИЦА” № 48, вид собств.
Общинска публична, функц. предн. Сграда за детско заведение, брой етажи
2, застроена площ 1198 кв. м.;
1.2. Сграда 11884.5615.585.2, област София (столица), община Столична, с.
Войнеговци, район Нови Искър, вид собств. Общинска публична, функц.
предн. Сграда за детско заведение, брой етажи 3, застроена площ 145 кв.
М.;
1.3. Сграда 68134.208.49.1, област София (столица), община Столична, гр.
София, район Красно село, ж.к. „Славия”, вид собств. Общинска частна,
функц. предн. Сграда за култура и изкуство, брой етажи 1, застроена площ
229 кв. М.;
1.4. Сграда 68134.105.239.1, област София (столица), община Столична, гр.
София, район Средец, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 15, вид собств.
Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой
етажи 7, брой самост.обекти 35, застроена площ 399 кв. М.;
1.5. Сграда 68134.1383.2219.1, област София (столица), община Столична,
гр. София, район Надежда, ул. „Свети Никола Нови” № 22, вид собств.
Общинска публична, функц. предн. Сграда за детско заведение, брой етажи
2, застроена площ 482 кв. м.
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2. Указва на кмета на Столичната община в едномесечен срок от получаване
на резултатите от технико-икономическите оценки по т.1, да предприеме
всички необходими фактически и правни действия за преустройството на
сградите, посочени в подточки 1.1. - 1.4. включително, чиито
технико-икономически оценки позволяват това;
3. Указва на кмета на Столичната община в едномесечен срок от получаване
на резултатите от технико-икономическата оценка, да предприеме всички
необходими фактически и правни действия за преустройството на сградата,
посочена в т.1, подточка 1.5., в случай че технико-икономическата ѝ оценка
позволява това и само след като се намери подходяща сграда в
административен район „Надежда” за Центъра за подкрепа на личностното
развитие - Център за изкуства, култура и образование „София”, находящ се
към момента в сградата.

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински
съвет, проведено на ……….. 2021 година, Протокол № ….. от ………. 2021 година
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)
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