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РЕГ. №
Подписано от: Silviya Yordanova Ilieva

ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-ЖА ЯНА ТОДОРАНОВА И
Г-Н МЕТОДИ ЛАЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане с рег. № СОА21-ВК66-2873/24.03.2021 г.
Уважаеми г-н Лалов,
В отговор на поставените в питането въпроси, Ви предоставям информация от
направление „Транспорт и градска мобилност“ на Столична община, „Център за градска
мобилност“ ЕАД и администрацията на район „Възраждане“:
По информация, предоставена от район „Възраждане“, теренът използван за
паркиране на запад от осем етажната и двуетажната сграда с административен адрес бул.
„Александър Стамболийски“ № 45А, попада в УПИ V-за ЦК на ДКМС – бюро за
международни млад. екскурзии-администрация, кв. 249, м. „Център“, одобрен със
Заповед № 289/09.10.1967 г. на главния архитект на гр. София. Към бул. „Братя
Миладинови“ пред лицето на УПИ V- за ЦК на ДКМС – бюро за международни млад.
екскурзии-администрация, тротоарът е с широчина 2.20 м.
За УПИ V-за ЦК на ДКМС – бюро за международни млад. екскурзииадминистрация, кв. 249, м. „Център“, в кадастралната карта не е попълнен поземлен
имот. В УПИ V попадат два поземлени имота с идентификатори 68134.304.213 и
68134.304.209. Поземленият имот с идентификатор 68134.304.213 е обхватът на ул.
„Братя Миладинови“, която е публична общинска собственост. В катадстралната карта
този имот е заснет и с терен, попадащ зад уличната регулационна линия на ул. „Братя
Миладинови“, който папада в УПИ V. Тази неточност на катастралната карта, установена
от район „Възраждане“, следва да бъде коригирана и собствеността на имота дасе
изясни, тъй като в него има данни както за държавна собственост, така и за възстановена
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частна собственост. Имотът с идентификатор 68134.304.209 е съсобствен, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1832/01.04.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Столична община не е определяла места за напречно паркиране от източната страна
на ул. „Братя Миладинови“, находящ се пред сграда с административен адрес бул.
„Александър Стамболийски“ № 45А. В този участък не е въведен режим на почасово
платено паркиране и не е сключван договор между „Център за градска мобилност“ ЕАД
и други юридически или физически лица, за ползване на места в режим „Служебен
абонамент“.
От страна на „Център за градска мобилност“ ЕАД не са били извършвани действия
по поддръжка или обозначаване със знаково стопанство и пътна маркировка на
посочения участък. ЦГМ има ангажимент да монтира знаково стопанство, касаещо
режима на почасово платено паркиране и да полага пътна маркировка в зоните за
почасово платено паркиране в град София, като същото се осъществява съгласно
съгласувана и утвърдена схема от Постоянната комисия по транспорт, организация и
безопасност на движението. Схемата за организация на движението в района на
въпросния участък, не предвижда монтиране на знаково стопанство, касаещо източния
тротоар на ул. „Братя Миладинови“ пред сградата на Централния съвет на ДПС.

С УВАЖЕНИЕ,
21.9.2021 г.
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Дончо Барбалов

За КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Signed by: Dontcho Petrov Barbalov
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