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РЕГ. №
Подписано от: Nataliya Rumenova Georgieva

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-ЖА ГРЕТИ СТЕФАНОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА21-ВК66-12136/21.12.2021 г.
Уважаема госпожо Стефанова,
В отговор на поставените в питането въпроси, предоставям следната информация от направление
„Обществено строителство“ при Столична община:
Като част от инвестиционната програма на Столична община, в периода 2012-2013г. е реализиран
обект „Кръстовище на две нива бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ и ул. „Св. Георги Софийски“ и
съпътстваща инфраструктура. Строежът обхваща частта от бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ от бул.
„Цар Борис III” до ул. „Урвич“. Централното платно на бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ минава
тунелно под ул. „Св. Георги Софийски“ (в продължение на съществуващото преминаване под бул. „Цар
Борис III”) и излиза на ниво при ул. „Урвич“, където се влива в съществуващите платна за движение по
бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“. Старите платна за движение от двете страни на булеварда са
преустроени в локални платна с по две ленти за движение. Всички тротоари от външната страна на
булеварда са с непроменена широчина до уличните регулационни линии. Изместени са бордюрите в
локалните платна от страната на директните трасета (вътрешната страна), тъй като е извършена корекция
на броя на лентите на движение.
При реализирането на горепосочения обект е извършена реконструкция на тротоара, попадащ в
обхвата на обекта, без да бъде променян габаритът му. Изградена е конструкцията на тротоарната настилка,
както следва: 26см трошен камък, 3см циментов разтвор и унипаваж 6см, а бордюрите са приведени в
съответствие с новата пътна нивелета. Реализирани са понижения в зоните за пресичане, съгласно
изискванията за достъпна среда.
Извършена е реконструкция на ел. снабдителната мрежа, съгласно одобрения проект, която попада в
зоната на новоизграденото съоръжение – кабелна линия 10kV, попадаща в северния тротоар на ул. „Св.
Георги Софийски“ между двете локални платна на бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ и кабелна линия 10kV,
попадаща в южния тротоар на ул. „Св. Георги Софийски“ между двете локални платна на бул. „Акад. Иван
Евстр. Гешов“.
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Изградено е ново улично осветление и е реконструирано част от съществуващото, съгласно
одобрения проект.
Изграденото улично осветление по старите платна за движение от двете страни на булеварда е
запазено. Запазен е и начина на захранване на съществуващите клонове на осветлението.
Реализираният обект е надлежно въведен в експлоатация, за което е издаден Протокол обр. 16,
съгласно Наредба 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на Държавна
приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа от 01.07.2013г. и Разрешение за
ползване №СТ-05—1125/04.07.2013г.
В изходните данни за проектиране на обект“ „Кръстовище на две нива бул. „Акад. Иван Евстратиев
Гешов“ и ул. „Св. Георги Софийски“ и съпътстваща инфраструктура“ въпросната шахта е отбелязана като
съществуваща. Същата не е засягана при строителството на горецитирания обект.
С УВАЖЕНИЕ,
23.2.2022 г.
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Дончо Барбалов

ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Съгл. з-д №СОА22-РД15-564/21.02.22
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov
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