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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 8

на Столичния общински съвет
от 22.01.2015 година
За прекратяване на административното производство по одобряване
на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна
скоростна тангента с дължина около 17 км. от отклонението на магистрала
Калотина-София със Софийски околовръстен път до възела при бул.
„Ботевградско шосе” (от км 0+000 до км 16+400) - реконструкция на
съществуваща електропреносна мрежа при км 0+785 (BЛ 110 кV
„Требич”).
В изпълнение на рамково споразумение от 30.03.2010 г., Раздел I,
точка 5 между Агенция „Пътна инфраструктура”, представлявана от
Божидар Йотов и Столична община, представлявана от Йорданка
Фандъкова е поискано разрешаване изработване на проект за парцеларен
план извън граници на урбанизираните територии за обект ”Северна
скоростна тангента с дължина около 17 км. от отклонението на магистрала
Калотина-София със Софийски околовръстен път до възела при бул.
„Ботевградско шосе” (от км 0+000 до км 16+400) - реконструкция на
съществуваща електропреносна мрежа при км 0+785 (BЛ 110 кV „Требич”)
и одобряване на задание.
Представени са: задание, отговарящо на изискванията на чл.125 от
ЗУТ и съдържащо данни за целта на проекта, за местонахождението,
проектно решение по част „Електропреносна мрежа” (идеен проект),
изисквания към проекта, мотивирано предложение с графична част и
обяснителна записка.
Заданието и мотивираното предложение са разгледани от отдел
„ОУП”, „БДПР”, „Правен” и „ПУП”.
С писмо изх. № ИБК-70-00-821/2010г./16.01.2014г. е изпратен доклад
от главния архитект на Столична община до председателя на Столичния
общински съвет за разрешение за изработване на подробен устройствен
план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина
около 17 км. от отклонението на магистрала Калотина-София със
Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе” (от
км 0+000 до км 16+400) - реконструкция на съществуваща

електропреносна мрежа при км 0+785 (BЛ 110 kV „Требич”) и одобряване
на задание.
С Решение № 32 от 23.01.2014 г. на СОС и на основание чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 и ал.7, чл.124б от ЗУТ
е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен планпарцеларен план за обект: „Северна скоростна тангента с дължина около
17 км. от отклонението на магистрала Калотина-София със Софийски
околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе” (от км 0+000 до
16+400) - реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км
0+785 (BЛ 110 kV „Требич”) и е одобрено задание.
С писмо изх. № ГР-92-00-15/18.06.2014 г. на главния архитект на
Столична община до директора на Държавен вестник е изпратено
обявление за съобщаване на горното решение. Съобщението за проекта е
публикувано в Държавен вестник, брой № 53/27.06.2014 г.
С писмо изх. № ГР-92-00-15/14.02.2014 г. на главния архитект на
Столична община горното решение е изпратено до агенция „Пътна
инфраструктура” и на кмета на Район „Надежда” за сведение и
изпълнение.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ проектът е изпратен на кмета на
Район „Надежда”, за обявяване по реда на чл.128, ал.5 от ЗУТ на
заинтересованите страни.
Район „Надежда” е удостоверил с писмо изх. № АС-6602-75/1/
30.07.2014 г., че проектът е надлежно съобщен на заинтересованите страни
и в законния срок за обжалване са постъпили четири броя възражения.
Проектът за подробен устройствен план-парцеларен план за обект:
„Северна скоростна тангента с дължина около 17 км. от отклонението на
магистрала Калотина-София със Софийски околовръстен път до възела
при бул. „Ботевградско шосе” (от км 0+000 до 16+400) - реконструкция на
съществуваща електропреносна мрежа при км 0+785 (BЛ 110 кV „Требич”)
и постъпилите възражения са предоставени за становища на отдели
„БДПР” и „Правен” към НАГ. Същите са докладвани на заседание на
ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-84/11.11.2014 г., т.3 е взето решение за не
уважаването им и са дадени служебни предложения (представяне на
становище от директора на РИОСВ-София относно необходимостта от
провеждане на процедури по ЗООС и Наредба за ОС; спазване на чл.19,
ал.4 от ЗУЗСО; съгласуване с агенция „Пътна инфраструктура” и „ЕСО”
ЕАД).
С писмо изх. № ГР-92-00-15/1/25.11.2014 г. на главния архитект на
Столична община копие от протокола на ОЕСУТ е изпратен на ОП
„Софпроект” за сведение и изпълнение.
В хода на административната процедура са настъпили промени в
инвестиционните намерения на възложителя и желание за прекратяване на
преписката.
Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1 от Административнопроцесуален кодекс производството се прекратява по искане на страната,
по чиято инициатива то е започнало.

На основание чл.56, ал.1 от АПК и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
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РЕШИ:
Прекратява административното производство по одобряване на
подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна
скоростна тангента с дължина около 17 км. от отклонението на магистрала
Калотина-София със Софийски околовръстен път до възела при бул.
„Ботевградско шосе” (от км 0+000 до км 16+400) - реконструкция на
съществуваща електропреносна мрежа при км 0+785 (BЛ 110 кV
„Требич”).
Решението да се публикува на интернет страницата на Столична
община - Направление „Архитектура и градоустройство” (sofia-agk.com) на
основание чл.129, ал.5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл.129,
ал.1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ
пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в Район „Надежда” и се изпращат в
Административен съд София-град от отдел „Правен” на Направление
„Архитектура и градоустройство” на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.01.2015 г., Протокол № 75, точка 18 от дневния
ред, по доклад № СО-6600-4765/29.12.2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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