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ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-ЖА МАРТА ГЕОРГИЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА21-ВК66-10088-(1)/02.11.2021 г.
Уважаема г-жо Георгиева,
В отговор на поставените в питането въпроси, Ви представям следната информация,
предоставена от направления „Зелена система, екология и земеползване“ и „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община:
В зелената площ пред бл.13, вх. Г, ж.к „Свобода“ няма премахната дървесна
растителност, както и издадено разрешително. По информация от районната администрация,
подадена към дирекция „Зелена система“, аварийно с протокол от района са премахнати три
дървета, които се се намирали при бл. 12.
С Решение № 587 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС е одобрен план за регулация,
план за застрояване и план - схеми на инженерната инфраструктура на м. „ж.к. Свобода“ по
части: „Електроснабдяване“, „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Топлоснабдяване“.
С плана за регулация е предвидено изграждането на надземни обществени паркинги част
от улична регулация, които да решат проблемите в комплекса с паркирането и да се създадат
условия за свободно пешеходно движение чрез изграждане на тротоари и пешеходни алеи,
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както и условия за провеждане на велосипедно движение чрез изграждане на велосипедни
алеи. Приложено в интегрирани файлове, представям на Вашето внимание извадки от план за
регулация и застрояване, одобрени с Решение № 587 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на
СОС.
Граждани и етажни собствености имат право да поискат от кмета на района, в който
живеят, кастрене или премахване на дървесна растителност, на основание Наредба за
изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. Районният
експерт, след оглед на място, издава експертно становище за състоянието на цитираната в
молбата растителност съгласно чл. 44, ал. 2, т. 1, ал. 3 и чл. 45. В зависимост от собствеността
на терена районния кмет изпраща официално експертно становищедо дирекция „Зелена
система“ на Столична община за издаване на съответното разрешително.
За ж.к. „Свобода“, бл. 13, вх. Г, в дирекция „Зелена система“ има постъпило искане за
премахване дървесна растителност с приложено експертно становище, изготвено от районния
експерт след направен оглед на място. Становището е за премахване на 6 бр. дървета. В
експертното становище има описание на имота, разположението на растителността, описание
на видовете по височина, възраст, диаметър на стъблото на височина 1,3 м., диаметър на
короната, физиологично състояние, със забележка/препоръка за издаване на разрешение за
премахване. До момента дирекция „Зелена система“ не е издала разрешителен документ за
цитираните дървета. Според становището и след оглед на място е установено, че
физиологичното състояние на описаните за премахване дървесни видове пред бл. 13, вх. Г,
ж.к. „Свобода“ е средно, което не дава основание за издаване на разрешително за премахване.
Приложение:

план
регулация.pdf

план
застрояване.pdf

С УВАЖЕНИЕ,
26.1.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova
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