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

КАКВО РАЗГЛЕДА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УТАЖП НА СОС ПРЕЗ НОЕМВРИ
През месец ноември постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и
жилищна политика (УТАЖП) на Столичен общински съвет (СОС) проведе само едно заседание на 05.11.2014 г.
На заседанието бяха разгледани следните документи и въпроси:
1. Доклад, вх. № СО-6600-3807/29.10.2014 г., относно одобряване на проект за ПУП - ИПР на
УПИ VІІІ - 291 за създаване на нови УПИ VІІІ - 291 и ХХVІІІ - 291 и прокарване на задънена улица
от о. т. 270 в до о. т. 270 г, кв. 24, м. в. з. „Киноцентър- 1 ч.“, район „Витоша“ – вносител арх.
Петър Диков – според вносителя най-вероятно става дума за делба на съществуващ имот Приет единодушно.
2. Доклад, вх. № СО-6600-3808/29.10.2014 г., относно одобряване на проект за ПУП-ПР, ПР и
план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, м.
„Автомагистрала Тракия- м. „Прогоно“, район „Панчарево“ – вносител арх. Петър Диков - става
въпрос за планиране на три улици в тази местност, която се намира след поста на
автомагистрала „Тракия” в посока Пловдив и на съоръжения за събиране на вода при
интензивни валежи. Тази вода ще се използва по-късно за напояване или ще се изпуска
постепенно. В момента всички валежни води се оттичат в р. “Лесновска”, което създава
условия за наводнения при екстремни валежи. На въпроса защо за района е определена кота
корниз 60 м, арх. Диков отговори, че районът и статутът на терена го позволяват - Приет
единодушно.
3. Доклад, вх. № СО-6600-3816/29.10.2014 г., относно одобряване на подробен устройствен
план – план за регулация на УПИ ІV-5373 (ІV-3318) за КОО кв. 33, м. „Студентски град”, район
„Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”,
одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на Столичния общински съвет –
Вносител арх. Петър Диков - Приет единодушно без дебати.
4. Доклад, вх. № СО-1800-109/8/17.10.2014 г., относно поставяне на паметна плоча на големия
български сценограф Стефан Савов – Вносител Робърт Янакиев (общински съветник от ГЕРБ) Приет единодушно без дебати.
5. Доклад, вх. № СО-6200-756/1/29.10.2014 г., относно поставяне на паметник на загиналите
полицаи - Паметникът ще бъде издигнат в северозападния край на градинката при църквата
Св. Седмочисленици, от страната на ул. „6ти септември” – Вносител Михаил Владов (общински
съветник от ГЕРБ) - Прието с мнозинство.
6. Доклад, вх. № СО-6600-2095/9/17.10.2014 г., относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с
ал. 3 от ЗУТ и чл. 77 от НОС – Вносител Ивайло Панев - Приет единодушно без дебати.
7. Доклад, вх. № СО-08-23-339/13/14.10.2014 г., относно процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 и
ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 80, ал. 4 от НОС - Вносител Димитър Сичанов (кмет на район
Панчарево) - Приет единодушно без дебати.
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8. Доклад, вх. № СО-0810-174/1/15.10.2014 г., относно откриване на процедура за провеждане
на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години, на части от
имоти – публична общинска собственост (части от тротоари, площади и алеи), намиращи се на
територията на район „Триадица”, за поставяне на мобилни търговски съоръжения (колички за
хот дог/ палачинки и количка за царевица, пуканки, печени тикви, ядки и др., сезонно – от
м.април да м.октомври), обозначени в локални схеми, одобрени от главния архитект на град
София, в съответствие с Решение по т.10 на ОЕСУТ по Протокол № ЕС-Д-28 от 12.04.2012 г.,
Мотивирано предложение за одобрение на схема от 28.04.2014 г. – Вносител Николай Терзиев
(кмет на район Триадица) – Приет единодушно без дебати с изключение на възражението от
страна на представителя на Общността на софийските граждански сдружения - Инициатива
„Граждани за зелена София” относно съответствието между мобилните, преместваемите и
сезонните обекти.
9. Доклад на Работната група за разглеждане на постъпилите възражения по списъците на
районите на гражданите, които имат право да бъдат настанени в общински жилища под наем
за 2014 г. - Вносители - Лорита Радева (общински съветник от ГЕРБ), Венетка Серафимова
(общински съветник от ГЕРБ), Николай Белалов (общински съветник от БСП) - Приет
единодушно без дебати.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Форум за наблюдение и
анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
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