Проект „Повишаване активността на гражданския
сектор за налагане на прозрачност в работата на
Столичен общински съвет”

ЗАПИСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
АРХИТЕКТУРА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА
18.11.2015 г.
Присъстват: Силвия Тошкова Христова, Борис Цветков Цветков, Лорита Георгиева Радева, Искра
Иванова Ангелова, Стефан Марчев Марков, Анна Илиева Стойкова, Михаил Владимиров
Владов, Мита Дончева Георгиева, Иво Николаев Божков, Войслав Георгиев Тодоров, Карлос
Арналдо Контрера, Иван Велков Велков

Т.1. Доклад, вх. № СО15-2600-7314/3/10.09.2015 г. относно предварително съгласие за
преминаване на трасето на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“ през
имоти, общинска собственост и учредяване на сервитути, находящи се в землища на гр.
София – кв. Требич, с. Мрамор – район „Връбница“, гр. Нови Искър, с. Доброславци, с.
Мировяне, с. Житен – район „Нови Искър“, Столична община – вносител Мария Бояджийска

Представител на М. Бояджийска: Това е предварително съгласие за учредяване право на
преминаване. Отнася се само за земеделски земи.
Карлос Контрера: В доклада пише, че е претърпял промени. Какви са? Не се разбира.
Представител на М. Бояджийска: Да, не се разбира. Трасето е 200 хил. и 10 метра. Не мога да
ги посоча точно.
Борис Цветков: Има ли схема?
Представител на М. Бояджийска: Да.
Борис Цветков: Нека я видим.
Анна Стойкова: На база на какво се търпят тези промени?
Карлос Контрера: Имате ли данни дали в трасето попадат частни имоти?
Представител на М. Бояджийска: Има само един случайно попаднал, но той не попада в този
доклад.
Карлос Контрера: Има ли и други?
Лорита Радева: Да обособим частния имот?
Силвия Христова: В проекта за решението няма такъв обект.
Борис Цветков: Част от населените места няма ПУП, има и места с други проблеми. Например
Требич има проблем с водата. Да се направи преглед на тази територия. Да не се окаже, че ние
ще одобрим, а хората ще останат с лоша инфраструктура.
Искра Ангелова: Мисля, че бъркаш. Става въпрос само за земеделски земи. Частите без ПУП не
са предмет на доклада.
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014)

1

Проект „Повишаване активността на гражданския
сектор за налагане на прозрачност в работата на
Столичен общински съвет”
Стефан Марков: Трябва да кажа, че ще се въздържа при гласуването, тъй като нямам
информация. Тези папки трябва да ни се предоставят по-рано.
Силвия Христова: Не се притеснявайте! В този случай не бяха подготвени достатъчно бързо
материалите, тъй като сформирането на комисиите беше в понеделник и срока е много къс. За
следващите заседания материалите ще ви се изпращат предварително.
арх. Тодор Личев (външен експерт): Имайте предвид, че това е само предварително съгласие.
Карлос Контрера: Аз също ще се въздържа, заради частния имот, въпреки че не е предмет на
този доклад, но ще има проблеми с него.
Мита Георгиева: Да се доверим на експерта. Това е само предварително съгласие.
Лорита Радева: Гласуваме само това, за което имаме правомощия.
Приема се. Трима „въздържали се” – Карлос Контрера, Стефан Марков, Борис Цветков.
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