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

КАКВО РАЗГЛЕДА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ НА СОС ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2015 Г.
През месец февруари наблюдавахме и заседанията на постоянната комисия по стопанска
политика и общинска собственост на Столичен общински съвет (СОС) проведени на 11.02.2015
г. и на 25.02.2015 г.
На заседанието на 11.02.2015 г. бяха разгледани следните документи и въпроси:
1. Доклад вх. № СО15-9300-21/26.01.2015 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет
на Столична община за 2015 г. – Вносител Йорданка Фандъкова – кмет на СО, чрез
представител. Точката бе приета с мнозинство. Против гласуваха общинските съветници Румен
Георгиев, Милка Христова и Анна Славова. Ето и решението на СОС: Решение № 48, обявено
на 19.02.2015 ; Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложения № 4 - № 8;
Приложение № 9 - І част; Приложение № 9 ІІ част Приложение № 9 - ІІІ част
2. Доклад вх. № СО15-9300-31/03.02.2015 г. относно приемане на Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г. Вносител Йорданка Фандъкова – кмет на СО, чрез представител Точката бе приета
единодушно, без дебат. Решението на СОС: Решение № 49, обявено на 19.02.2015;
Приложение № 1 - І част; Приложение № 1 - ІІ част; Приложение № 1 - ІІІ част
3. Доклад вх. № СО15-9300-22/26.01.2015 г. относно продължаване срока на ликвидация на
„Дентален център XV – София” ЕООД – в ликвидация - Вносители доц. Лилянда Еленкова –
общински съветник Д. Барбалов – зам.кмет на СО по „Финанси и стопанска дейност”.
Решението на СОС: Решение № 73, обявено на 19.02.2015
4. Доклад вх. № СО-2600-8667/9/05.02.2015 г. относно Общинска строителна програма за
изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2015 г. –
Вносител И. Савина - зам. кмет на СО, чрез представител. Тук се включи Георги Иванов –
представител на училищното настоятелство на 88 СОУ в кв. „Овча купел”, който внесе молба да
се включат две улици до училището в строителната програма. Комисията обеща да разгледа и
при възможност да придвижи молбата. Докладът бе приет с трима „въздържали се”.
Решението на СОС: Решение № 53, обявено на 19.02.2015 ; Приложение - І част; Приложение ІІ част
5. Доклад вх. № СО15-9300-27/30.01.2015г. относно предоставяне безвъзмездно за
управление на Министерството на образованието и науката за нуждите на Профилирана
гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” за срок от 10 години
части от имот – публична общинска собственост – 9 класни стаи в сградата на 29 СОУ „Кузман
Шапкарев”, район „Сердика” за образователна дейност – Вносител д-р Тодор Чобанов – зам.
кмет по култура на СО . Точката се прие с мнозинство, трима „въздържали се”. Ето решението
на
СОС:
Решение № 65, обявено на 19.02.2015
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6. Доклад вх. № СО15-6600-432/28.01.2015 г. относно обявяване за частна общинска
собственост на обособени обекти от сградата на Столичната общинска администрация –
Направление „Архитектура и градоустройство” – публична общинска собственост, находящи
се на ул.”Сердика 5” и предоставянето им безвъзмездно за ползване на „Географска
информационна система – София” ЕООД („ГИС – София” ЕООД) - Вносител арх. Петър Диков –
главен архитект на СО. Точката идва с положително становище от ПК по УТАЖП. Прие се
единодушно, без дебат. Ето решението на СОС: Решение № 68, обявено на 19.02.2015
7. Доклад вх. №СО15-0500-173/28.01.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация
и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост –
Вносител Валя Чилова – общински съветник. Става дума за имот с площ 340 м2 в местност
„Американски колеж”. Вносителят предложи процедура търг. Предложението се прие
единодушно, без дебат. Ето решението на СОС: Решение № 74, обявено на 19.02.2015
8. Доклад вх. № СО15-0500-174/28.01.2015 г. относно изменение на Решение №521 по
Протокол №27 от 11.10.2012 г. и Решение №774 по Протокол №72 от 04.12.2014 г. на
Столичен общински съвет за откриване на процедура за приватизация и определяне на
метод за извършване на приватизация на обекти общинска собственост - Вносител Валя
Чилова – общински съветник. Вносителят предложи процедура търг. Предложението се прие
единодушно, без дебат. Ето решението на СОС: Решение № 75, обявено на 19.02.2015
9. Доклад вх. № СО-7000-1710/3/02.02.2015г. относно провеждане на конкурси за отдаване
под наем на имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД – Вносител Николай Стойнев –
председател на ПК по СПОС. Точката се прие единодушно, без дебат. Ето решението на СОС:
Решение № 76, обявено на 19.02.2015; Приложение № 1; Приложение № 2
10. Доклад вх. № СО15-0803-9(1)/05.02.2015 г. относно намаляване на капитала на „Софийски
имоти” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството – Вносител Николай
Стойнев – председател на ПК по СПОС. Става въпрос за имот в район „Възраждане” за
обезщетение на граждани, които не са обезпечени до момента за отчуждаване. Точката се
прие единодушно, без дебат. Ето решението на СОС: Решение № 77 , обявено на 19.02.2015;
Приложение № 1 - І част; Приложение № 1 – ІІ част; Приложение № 1 - ІІІ част; Приложение №
1 - ІV част; Приложение № 1 - V част; Приложение № 1 - VІ част
11. Доклад вх. № СО-7000-1761/12/04.02.2015 г. относно изменение на Решение №500, по
Протокол №66, т.47 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет – Вносител е Зафир Зарков –
общински съветник. Намаляват цената за отдаване на общински имот под наем поради липса
на интерес при настоящата. Точката се прие единодушно, без дебат. Ето решението на СОС:
Решение № 78, обявено на 19.02.2015
12. Доклад вх. № СО-0806-279(6)/28.01.2015 г. относно учредяване право на надстрояване към
съществуващ частен нежилищен имот – едноетажно помещение към трафопост, в сграда с
пл. № 1320, находяща се в общински УПИ І – „ЗА ЖС, магазин и трафопост”, кв.261, м.”Суха
река” – „Квартали от североизточен град, прилежащи на първа задгарова артерия” по плана
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на гр. София, Район „Подуяне” - Вносител Ева Митова – кмет на район „Подуяне”. Точката се
прие единодушно, без дебат. Ето и решението на СОС: Решение № 80, обявено на 19.02.2015
13. Доклад вх. № СО-1800-169(7)/28.01.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на
ползване на народно читалище „Паисий Хилендарски 2007” на сграда – частна общинска
собственост, находяща се на територията на район „Слатина”, кв. ”Редута”, ул. „Иларион
Драгостинов” № 17-19 – Вносител Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина”. Има
положително становище от ПК по образование, култура, наука и културно многообразие.
Точката се прие единодушно, без дебат. Ето и решението на СОС: Решение № 81, обявено на
19.02.2015
14. Доклад вх. № СО-1100-835(9)/21.01.2015 г. относно прогласяване на погасено по давност
право на строеж върху имот, находящ се в СО – район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, кв. 9, УПИ ІІІ
За ЖС (жилищно строителство) и КОО (комплексно обществено обслужване) и УПИ За ЖС и
КОО, стар УПИ ІІ За ЖС и КОО - Вносител Наталия Стоянова – кмет на район „Слатина”. Точката
се прие единодушно, без дебат. Ето и решението на СОС: Решение № 82, обявено на
19.02.2015
15. Доклад вх. № СО-0813-313/3/21.01.2015 г. относно отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост, находящ се в сградата на 101 СОУ „Бачо Киро” – Вносител е
Димитър Димов – кмет на район „Надежда”. Наемът е определен на 500 лв./мес.
Предложението се прие единодушно, без дебат. Решението на СОС: Решение № 84, обявено
на 19.02.2015
16. Доклад вх. №СО-2600-8268/4/05.02.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на
ползване, за срок от 10 години, на „БТК” ЕАД и „Български пощи” ЕАД, върху реални части от
имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Папрат”
№ 26, представляващ масивна триетажна сграда с идентификатор 68134.1977.496.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, за АТЦ и поща – Вносител е Валери Йорданов
– кмет на район „Витоша”. Предложението се прие единодушно, без дебат. Решението на СОС:
Решение № 85, обявено на 19.02.2015
17. Писма с вх. №ИТД-7000-91/13/03.02.2015г.; вх. №ИТД-7000-93/14/03.02.2015г.; вх. №ИТД7000-94/10/03.02.2015г.; вх.№СО15-2900-26/29.01.2015г.; вх.№СО15-7000-195/28.01.2015г.;
вх.№СО-94-Д-139/3/30.01.2015г.;
вх.№СО15-7000-215/02.02.2015г.;
вх.№СО-9300219/11/27.01.2015г. и вх.№СО15-0500-34/12.01.2015г. Точката е информационна, за сведение.
Писмата са на разположение на съветниците в стая 407 на СО, ул. „Московска” 33.
На заседанието на 25.02.2015 г. бяха разгледани следните документи и въпроси:
1. Доклад вх. № СО-2900-358/5/19.02.2015 г. относно даване на съгласие „Втора МБАЛ –
София” ЕАД да сключи съдебна спогодба с ищците и със Застрахователно акционерно
дружество „ОЗК – Застраховане” АД по гр. Дело № 7755/2014 г. на Софийски градски съд,
гражданска колегия, І-4 състав – Вносител доц. Лилянда Еленкова – общински съветник, Дончо
Барбалов и Антоанета Пейчева – Зам. кмет на Столична община. Председателят на комисията
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014)

3

Проект „Повишаване активността на гражданския
сектор за налагане на прозрачност в работата на
Столичен общински съвет”
Николай Стойнев предложи точката да се отложи за получаване на юридическо мнение.
Предложението се прие единодушно.
2. Доклад вх. № СО-2900-12/25/17.02.2015г. относно прекратяване на договора за възлагане
на контрол в „ДКЦ X-София” ЕООД – Вносител доц. Лилянда Еленкова – общински
съветник.Точката се прие единодушно без дебат.
3. Доклад вх. № 6600-4066/10/15.01.2015 г. относно обявяване на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост,
разположена в сутеренния етаж на административната сграда на Столичната община на ул.
„Париж” № 3, състояща се от кухненска част, търговска зала, складови помещения,
канцелария, заедно с тераса – „Зимна градина” и на част от дворното място за разполагане
на маси на открито – Вносител Юлия Ненкова,Зам. кмет на Столична община и Ралица
Стоянова, Секретар на Столична община. Точката се прие единодушно без дебат и в тази
комисия. Ето го и решението на СОС: Решение № 96, обявено на 06.03.2015
4. Доклад вх. № СО15-9300-47/16.02.2015г. относно потвърждаване на земеделските имоти от
общинския поземлен фонд (ОПФ) определени за обезщетяване по реда на чл. 10б, ал. 1 от
Закона за собствеността и ползване на земеделски земи (ЗСПЗЗ) за територията на Столична
община, обект на Решение №719 от 06.11.2014 г. – Вносител Мария Бояджийска, Зам. кмет на
Столична община, от нейно име Нина Макарова. Точката се прие единодушно без дебат. Има
и решение на СОС: Решение № 128, обявено на 06.03.2015; Приложения № 1, № 2 и № 4
5. Доклад вх. № МДТ-6600-88/1/13.02.2015г. относно приемане на Наредбата за допълване и
изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение №83 по
Протокол №7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет – Вносител Дончо Барбалов – Зам.
кмет на Столична община. Общинският съветник Искра Ангелова поясни, че се възпроизвежда
текста на закона. Прие се единодушно, без дебат.
6. Доклад вх. № СО-9300-370/07.11.2014 г. относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване
правата на собственост на общината в търговските дружества – Вносител Дончо Барбалов –
Зам. кмет на Столична община. Същият случай. Възпроизвежда се текста на закона. Прие се
единодушно, без дебат. Има решение на СОС: Решение № 90, обявено на 06.03.2015
7. Доклад вх. № СО15-9300-39/09.02.2015 г. относно промяна на бюджета на Столична община
за IV-то тримесечие на 2014 г. – Вносител Дончо Барбалов – Зам. кмет на Столична община.
Прие се единодушно, без дебат. Точката е разгледана на заседание на СОС от 26.02.2015 г., но
на уебстраницата на СОС все още няма публикувано решение по нея. Решението на СОС:
Решение № 91, обявено на 06.03.2015
8. Доклад вх. № СО15-7000-222/1/10.02.2015г. относно даване на съгласие на „Топлофикация
София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор
№РД-56-611/15.06.2011г., сключен със Столична община – Вносител Дончо Барбалов – Зам.
кмет на Столична община. Средствата са нужни за предвидени ремонти. Прие се единодушно,
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без дебат. Все още не е обсъждана на заседание на СОС към 26.02.2015 г. Ето го и решението
на СОС: Решение № 93, обявено на 06.03.2015
9. Доклад вх. № СО15-6600-770/10.02.2015г. относно продължаване срока на ликвидация на
„Оборище” ЕООД – в ликвидация – Вносител Дончо Барбалов – Зам. кмет на Столична
община. Прие се да се запише срок до 20.03.2015 г. Точката е разгледана е на заседание на
СОС от 26.02.2015 г., но на уебстраницата на СОС все още няма публикувано решение по нея.
Има решение на СОС: Решение № 92, обявено на 06.03.2015
10. Доклад вх. № СО15-7000-21/4/19.02.2015 г. относно даване на разрешение „Егида –
София” ЕАД да сключи допълнително споразумение към Договор за кредитен ангажимент за
предоставяне на банков кредит-овърдрафт по разплащателна сметка и издаване на банкови
гаранции № КБ-20-ЮЛ/14.01.2010г., изменен с Анекс № 6 от 14.03.2013 г., с „Общинска
банка” АД и обезпечаване на същия с вземания на дружеството от клиенти по сключени
договори за наем и охрана на търговски обекти, собственост на дружеството - Вносител
Дончо Барбалов – Зам. кмет на Столична община. Прие се единодушно, без дебат. Има
решение на СОС: Решение № 94, обявено на 06.03.2015; Приложения № 1 и № 2
11. Доклад вх.№ СО-6600-3055/10/19.02.2015 г. относно изменение и допълнение на Решение
№ 834 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС – Вносител - д-р Тодор Чобанов – Зам. кмет на
Столична община чрез представител. Става дума за един павилион в Градската градина, който
да стане информационен център и читалня на открито. Допълва се решението с информация
кое общинско предприятие да стопанисва обекта. Арх. Весела Тончева от Общността на
софийските граждански сдружения възрази, че павилионът е незаконен, намира се в зелената
площ и че това решение ще бъде обжалвано в съда, както и предишното. Точката се прие
единодушно, все още не е обсъждана на заседание на СОС към 26.02.2015 г.
12. Доклад вх.№ СО15-9300-52/19.02.2015г. относно Отчет за дейността на Общинския
гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2014 г. и Програма за дейността на
ОГФМСП (Общински гаранционен фонд за малки и предприятия) за 2015 година – Вносители
Ирина Йорданова и Панайот Бончев – общински съветници. Прие се единодушно, без дебат.
Има решение и на СОС: Решение № 108, обявено на 06.03.2015; Приложения № 1 и № 2
13. Доклад вх. № СО15-0500-482/17.02.2015г. относно приемане и утвърждаване на: Проект
на Годишния общински план за работа по приватизация за 2015 г. и Отчет за извършената
работа в СОАП (Столична общинска агенция по приватизация) по изпълнението на ГОПРП
(Годишен общински план за работа по приватизацията) и следприватизационен контрол за
2014 г. – Вносител Валя Чилова, общински съветник. Прие се единодушно, без дебат. Има
решение и на СОС: Решение № 107, обявено на 06.03.2015; Приложение № 1 - І част;
Приложение № 1 - І част; Приложения № 1А, № 1Б, № 2А и № 2Б
14. Доклад вх. № СО15-0500-232/06.02.2015 г. относно откриване на процедура за
приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска
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собственост - Вносител Валя Чилова – общински съветник. Процедурата е търг. Прие се
единодушно, без дебат. Има решение и на СОС: Решение № 105, обявено на 06.03.2015
15. Доклад вх. № СО15-0500-483/17.02.2015г. относно откриване на процедура за
приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска
собственост и обособена част от имуществото на общинско търговско дружество - Вносител
Валя Чилова – общински съветник. Прие се единодушно, без дебат. Има решение и на СОС:
Решение № 106, обявено на 06.03.2015
16. Доклад вх. № СО-0806-446/1/09.02.2015 г. относно промяна предназначението на
общинско жилище за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен”- Вносител Ева
Митова – Кмет на район „Подуяне”. Прие се единодушно, без дебати. Има решение на СОС:
Решение № 111, обявено на 06.03.2015
17. Доклад вх. № 94-И-372/8/09.02.2015 г. относно прогласяване на погасено по давност право
на строеж върху общински имот, на основание чл. 67 от Закона за собствеността,
съставляващ УПИ(Урегулиран поземлен имот) ІV-95, кв.18а, м. „ж.к Хаджи Димитър”, район
„Подуяне” – Вносител Ева Митова, кмет на Район „Подуяне”. Прие се единодушно, без дебати.
Има решение на СОС: Решение № 112, обявено на 06.03.2015
18. Доклад вх. № 0818-3084/24/09.02.2015 г. относно изменение на Решение № 335 по
Протокол №68 от 28.06.2010 г. на СОС и процедура по §8, ал.1 от ПР на ЗУТ за доброволно
прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ Х-1100, 1611-общ. и УПИ ХІ1100, 1611-общ, кв.25б, м. „Овча купел” – Вносител Христина Семерджиева – Кмет на район
„Овча Купел”. Разликата в площта на имотите не се доплаща от общината. Прие се
единодушно, без дебати. Има решение на СОС: Решение № 120, обявено на 06.03.2015
19. Доклад вх. СО-0818-177/10/09.02.2015 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т.1 и ал. 3
от ПР ЗУТ (Преходни разпоредби на Закон за устройство на територията) и чл. 79, ал. 2 от НОС Вносител Христина Семерджиева – Кмет на район „Овча Купел”. Подобен казус. Прие се
единодушно, без дебати. Има решение на СОС: Решение № 121, обявено на 06.03.2015
20. Доклад вх. № СО-0815-407/4/10.02.2015 г. относно изменение на Решение № 442 по
Протокол № 65 от 10.07.2014 г. на СОС за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс – Вносител Цвета
Авджиева – Кмет на район „Младост”чрез представител. Променят се условията поради липса
на интерес – срокът на отдаване става от 5 на 10 години. Прошко Прошков гласува против,
защото цената е намалена в сравнение с преди. Двама въздържали се, прие се с мнозинство.
Има решение на СОС: Има решение на СОС: Решение № 116, обявено на 06.03.2015
21. Доклад вх. № 2600-6719/24/28.01.2015 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 5 от
ЗУТ – Вносител Цвета Авджиева – Кмет на район „Младост” чрез представител. Прие се
предложение точката да се отложи за нова оценка от ПК по финанси и бюджет.
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22. Доклад вх. № СО-0815-397/2/09.02.2015г. относно отмяна на Решение №511 по Протокол
№46 от 12.09.2013 г. на СОС и учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 5
години, на Фондация „Бесарабски българи - 98” върху нежилищно помещение – частна
общинска собственост, представляващо занималня № 2, намираща се в жк „Младост 1”, бл.
1Б, ет. 8 - Вносител Цвета Авджиева – Кмет на район „Младост” чрез представител. Прошко
Прошков обърна внимание, че фондацията трябва да е по-активна и да си партнира с
държавните институции като например министерство на външните работи. Н. Стойнев
предложи да се приеме изискване към фондация за отчет на дейността в края на годината.
Прие се единодушно. Въпросът още не е обсъждан на заседание на СОС към 26.02.2015 г.
23. Доклад вх. № СО-0811-119/9/09.02.2015 г. относно процедура по чл. 15, ал.5, във връзка с
ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост - Иван Чакъров - Кмет на район
„Красна поляна” – Прие се единодушно, без дебати. Има решение на СОС: Решение № 114,
обявено на 06.03.2015
24. Доклад вх. № СО15-0817-13/2/09.02.2015г. относно определяне характера на
собствеността на УПИ, отреден за спортно игрище, по реда на чл. 49 от Закона за физическото
възпитание и спорта – Вносител Валери Йорданов – Кмет на район „Витоша”. Предлагат
публична общинска собственост. Прие се единодушно. Има решение на СОС: Решение № 119,
обявено на 06.03.2015
25. Доклад вх. № СО-0817-200/4/09.02.2015 г. относно определяне на оценка за имот с пл. №
904, к.л.752, в.з. „Симеоново – Драгалевци – 2 част”, землище Драгалевци, район „Витоша”, с
предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР (Преходните и заключителни
разпоредби) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - Вносител
Валери Йорданов – Кмет на район „Витоша”. Предлагат публична общинска собственост.
Отлага се за следващо заседание.
26. Доклад вх. № 2600-9514/19/28.01.2015 г. относно провеждане на процедура по §6, във
връзка с §8 от ПРЗУТ, за изменение на Решение №998, по Протокол № 94 от 11.12.2006 г. –
Вносител Валери Йорданов – Кмет на район „Витоша”. Прие се единодушно, без дебати. Има
решение на СОС: Решение № 118, обявено на 06.03.2015
27. Доклад вх. № СО-0820-302/3/09.02.2015 г. относно допълване на Решение № 459 по
Протокол № 43 от 18.07.2013 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
реални части от сгради – 2-ри етаж, намиращи се в жк „Обеля – 2”, район „Връбница”, частна
общинска собственост, в полза на „ДКЦ ХХХ – София” ЕООД – Вносител Младен Младенов –
Кмет на район „Връбница”. Става дума за 89 кв.м., пропуснати при предишното учредяване.
Случила се е техническа грешка – те са част от помещението на рентгена на втория етаж. Искра
Ангелова предложи да се допишат изискванията от договора и за тази точка. Прие се
единодушно. Има решение на СОС: Решение № 122, обявено на 06.03.2015
28. Писмо вх. № СО15-7000-255/10.02.2015г. от И. Йонов – изп. директор на „Егида – София”
ЕАД и Б. Додов – изп. директор на „Спортна София-2000” ЕАД относно даване на разрешение
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за сключване на извънсъдебна спогодба между двете дружества за доброволно уреждане на
правен спор. Отлага се, комисията предложи да бъде направен доклад от Дончо Барбалов.
29. Писмо вх. №СО15-94-Б-12/22.01.2015г. от Борис Томов относно инвестиционно намерение
– вносител Борис Томов. Г- н Борис Томов е с увреждане (придвижва се с инвалидна количка),
но спортува активно и участва в състезания за хора с увреждания. Той предлага да инвестира в
една тоалетна, намираща се в парк Борисова градина (в резерватната част), която сега е
занемарена и да я реновира като устрои и специално помещение за хора на инвалидни
колички. То е специализирано и представлява нещо като голяма баня. Освен това иска да
постави отпред и 15 кв.м павилион за закуски.
Прошко Прошков предложи да се отложи, за да се намери решение.
Арх. Весела Тончева обърна внимание, че има прието решение за преместваемите обекти и
втората част на молбата му е в противоречие с него. Точката се отложи.
30. Писмо, вх. № СО15-7000-247/09.02.2015 г., от „Пазари - Възраждане“ ЕАД, относно
разглеждане на идейни проекти и вземане на решение за разходване на средства за
изработване на технически и работен проект за реконструкция и ремонт на обект със
смесено предназначение на обект, находящ се на бул. „Сливница“ № 168А – Вносител Н.
Георгиев – директор на общинско предприятие „Пазари – Възраждане”. Точката е идентична с
т. 17 от дневния ред на ПК по УТАЖП (Устройство на територията, архитектура и жилищна
политика). Става въпрос за старата сграда на администрацията на „Женския пазар”. Тя е стара и
нерентабилна, тъй като от 500 кв.м площ само 120 са търговска площ. Ръководството на пазара
иска да я ремонтира с цел повишаване на рентабилността. Тъй като има действащо авторско
право върху сградата, авторът е предложил проект на двуетажна сграда с асансьори и РЗП от
1500 кв.м. на стойност от около 2 милиона лева. „Пазари – Възраждане” не са съгласни с
толкова скъпо решение и предлагат сградата да се събори и на нейно място да се издигне
едноетажна търговска сграда. Орлин Иванов отбеляза, че ПК по УТАЖП е подкрепила ниско
строителство и е изискала анализ на дейността на предприятието, за да се вземат мерки за по
ефективна работа. Христо Ангеличин каза, че е добре там да е открито и с повече въздух.
Комисията подкрепи да се търси по-евтино и изгодно решение.

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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