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РЕГ. №
Подписано от: Stela Milkova Tsvetanova

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н ТОМА БЕЛЕВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА21-ВК66-7142/28.07.2021 г.
Уважаеми г-н Белев,
В отговор на поставените в питането въпроси, Ви предоставям информация от
направления „Архитектура и градоустройство“ и „Обществено строителство“:
В годишната програма на Столична община за придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост за 2021 г с цел теренно обезпечаване на строителството е включен
обект с пореден № 10: „Изграждане на южното платно на бул. „Тодор Каблешков“ от бул.
„България“ до ул. „Ген. Стефан Тошев“ с въведена етапност. Стартирано е производство по
отчуждаване на имоти с цел приоритетно обезпечаване на напречните връзки към кв.
„Манастирски ливади“. Към настоящия момент издадените заповеди за принудително
отчуждаване се обжалват. Очакваният срок за приключване на производствата е през първата
половина на 2022 г. В останалата си част южното платно на бул. „Тодор Каблешков“ от бул.
„България“ до ул. „ Ген. Стефан Тошев“ е на етап проучване на собствеността и подготовка за
стартиране на отчуждително производство. Работа по теренно обезпечаване на трасето ще
продължи активно през 2022 г. след осигуряване на средства за придобиване на засегнатите
имоти. Заради неприключили отчуждителни процедури на този етап обектът не е включен в
строителната програма на общината.
Приоритетната работа по придобиване на имоти в трасетата на главните градски
булеварди, включително и Трети градски ринг, част от който е бул."Тодор Каблешков",
ангажира до момента сериозен финансов ресурс за изплащане на обезщетения, което наложи
две актуализации на бюджета. Във финален етап на отчуждаване е трасето на бул.“Тодор
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Каблешков“ в участъка от ул.“Луи Айер“ до ул.“Емилиян Станев“, както и обект „Изграждане
на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул.
„Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно,
участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до бул. „Симеоновско шосе“.

С УВАЖЕНИЕ,
24.11.2021 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova
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