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СОА22-ВК66-2109-[3]/22....

РЕГ. №
Подписано от: Desislava

Panova

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н СИМЕОН КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА22-ВК66-2109/04.03.2022 г.
Уважаеми г-н Колев,
В отговор на поставените в питането въпроси Ви предоставям информация от направление „Обществено
строителство“:
По отношение статуса на процедурите за съответните обекти:
-

„Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“, от ВТУ
„Тодор Каблешков” до гара „Пионер", - райони „Слатина“ и „Изгрев”- Столична община“. За
проекта е изработен ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на Велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до
гара „Пионер“, райони „Слатина“ и „Изгрев“. Той е приет с решение 652 на СОС от 17.12.2020г. но не
влязъл в сила поради заведено съдебно дело. За обекта е подготвен идеен проект, въз основа на който
предстои да бъде обявена процедура за избор на изпълнител.

-

„Изграждане на бул. „Тодор Каблешков” от ул. ”Луи Айер“ до бул. „Черни връх” и трамваен
релсов път по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до бул. „Черни връх“. За обекта е
изготвен работен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител. За частта
„Релсов път“ работният проект е в етап на изготвяне.

-

„Изграждане на бул. ”Копенхаген” от ул. ”Самоковско шосе” до бул. „Ал. Малинов”, район
„Младост”. За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на
изпълнител по 6 обособени позиции.

-

„Изграждане на бул. „Източна тангента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна
тангента до бул. „Ботевградско шосе”. За обекта е избран изпълнител за проектиране и строителство,
като към момента е изготвен работен проект, който се съгласува с необходимите инстанции, с цел
издаване на разрешение за строеж..

-

„Изграждане на бул. "Рожен" от надлез над ж.п. линия до Северна скоростна тангента“. За обекта
е изготвен идеен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител по 6 обособени
позиции.
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-

„Разширение на Ломско шосе от кръгово кръстовище при метростанция „Ломско шосе” до
Софийския околовръстен път“. За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и е приключила
процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Има влязло в сила разрешение за строеж, като
строителството ще започне на 22.06.22 г.

-

„Реконструкция на бул. "Ген. Скобелев", включително транспортен тунел при Националния
дворец на културата“. За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект, до края на месеца предстои
обявяване на обществена поръчка за изготвяне на работен инвестиционен проект и изпълнение на
строителството.

-

„Рехабилитация на транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна”, включително трамваен релсов
път“. За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и има сключен договор за строителство.
Към момента се процедира съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж.

-

„Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Александър
Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, включително трамвайно ухо
„Западен парк“. За обекта се изготвя работен инвестиционен проект, след приемането на който ще
бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

-

„Изграждане на бул. „Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“. За обекта е
изготвен работен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител.

Резервен списък:
1. Рехабилитация на бул. „Рожен” от надлез над ж.п. линия до надлез „Надежда“. За обекта се
изготвя работен инвестиционен проект, след приемането на който ще се процедира обявяването на обществена
поръчка по ЗОП за избор на изпълнител.
2. Изграждане на улица „Войводина могила“ от бул. "Овча купел" до пл. "Сред село" в Княжево“.
Актуализира се работният инвестиционен проект. Предстои обществена поръчка за избор на изпълнител.
3. Бул. „Дж. Баучер“ от бул. „Черни връх“ до „Велчова завера“, вкл. релсов път. Има изготвен
инвестиционен проект, който се актуализира към момента
4. Западна тангента. За обект „Изграждане на източния надлез над ж. п. линията при Бакърена фабрика“
има изготвен инвестиционен проект, който е необходимо да бъде актуализиран. Обявена е процедура за избор
на изпълнител за проектиране и строителство на улици и съоръжения по 6 обособени позиции.
Възложено е изготвянето на работен проект за обект „Основен ремонт на ул. „Адам Мицкевич“ от бул.
„Сливница“ до надлез при Бакърена фабрика, по съществуващо положение“.
5. Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на
Столична община
- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на канализационна мрежа за кв.
„Кръстова вада - изток”, р-н Лозенец: https://app.eop.bg/today/124209
- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв.
„Суходол“, р-н „Овча купел“: https://app.eop.bg/today/124306
- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв.
„Бенковски“, р-н „Сердика“: https://app.eop.bg/today/124632
- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на
канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н
„Банкя“: https://app.eop.bg/today/124678
- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на
гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО“: https://app.eop.bg/today/122374
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- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационната мрежа на кв.
"Симеоново": https://app.eop.bg/today/124367
- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Изграждане на канализационна мрежа на кв.
„Драгалевци“, район „Витоша“: https://app.eop.bg/today/124591
- „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв.
„Обеля“, р-н „Връбница“: https://app.eop.bg/today/124387
Приключила е обществената поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на строителството. Тече
обществена поръчка по ЗОП за избор на строителен надзор.
По отношение срока за започване на строителството:
1. Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“, от ВТУ
„Тодор Каблешков” до гара „Пионер", - райони „Слатина“ и „Изгрев”- Столична община. Стартирането
на строителните работи е предвидено за периода 2023-2024г. при условие, че изработеният ПУП-ИПРЗ за
обезпечаване на Велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“, райони „Слатина“ и „Изгрев“
влезе в сила и се придобият терените в обхвата на проекта.
2. Изграждане на бул. „Тодор Каблешков” от ул. ”Луи Айер“ до бул. „Черни връх” и трамваен
релсов път по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до бул. „Черни връх“. За участъка от ул. „Луи
Айер“ до моста над река „Дреновичка“ са приключили отчуждителните процедури. За останалата част от
обхвата на обекта процедурите продължават. Изпълнението на СМР е предвидено за периода 2022-2023г.
3. Изграждане на бул. ”Копенхаген” от ул. ”Самоковско шосе” до бул. „Ал. Малинов”, район
„Младост”. Стартирането на СМР за обекта е предвидено да започне през 2023г. при условие. че приключат
отчуждителните процедури.
4. Изграждане на бул. „Източна тангента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна
тангента до бул. „Ботевградско шосе”. Строителните работи за етап 1 – от км1+180 до км1+680 (от Пътен
възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов”) следва да стартират през 2022г. Реализацията
на етап 2 (от бул. „Владимир Вазов” до бул. „Ботевградско шосе”) е предвидена за периода 2023-2025г., може
да стартира след приключване на отчуждителните процедури.
5. Изграждане на бул. "Рожен" от надлез над ж.п. линия до Северна скоростна тангента. Очаква се
проектирането да приключи до края на 2022г., а строителството да се реализира в периода 2023 – 2024 г.
6. Разширение на Ломско шосе от кръгово кръстовище при метростанция „Ломско шосе” до
Софийския околовръстен път. Очаква се реализацията на първи етап (от МС Ломско шосе до надлеза) да се
извърши през 2022г., след приключване на процедурите по отчуждаване на частните имоти и издаване на
разрешение за строеж. Проектиране и строителство на етап 2 (от надлеза до Софийския околовръстен път)
може да се извърши след решаване на градоустройствените проблеми и провеждане на процедурите по
придобиване на земя.
7. Реконструкция на бул. "Ген. Скобелев", включително транспортен тунел при Националния
дворец на културата. Предвидено е строителството да се извърши през 2023г., след одобрение на работния
инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж.
8. Рехабилитация на транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна”, включително трамваен релсов
път. Предвидено е строителството да се извърши през 2022г., след избора на изпълнител на СМР и издаване
на разрешение за строеж.
9. Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Александър
Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, включително трамвайно ухо „Западен
парк“. Строителството може да се извърши през 2023г.
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10. Изграждане на бул. „Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“. Очаква се
строителството да се извърши в периода 2022-2023г., след приключване на отчуждителните процедури.
Резервен списък:
1. Рехабилитация на бул. „Рожен” от надлез над ж.п. линия до надлез „Надежда“. Предвижда се
строителството да се извърши в периода 2023-2024г.
2. Изграждане на улица „Войводина могила“ от бул. "Овча купел" до пл. "Сред село" в Княжево“.
Според графика за изпълнение на схемите, включени в заема, реализацията на обекта е предвидена за 20232024г.
3. Бул. „Джеймс Баучер“ от бул. „Черни връх“ до „Велчова завера“, вкл. релсов път“. Според
графика за изпълнение на схемите, включени в заема, реализацията на обекта е предвидена за 2024г.
4. Западна тангента. За обект „Изграждане на източния надлез над ж. п. линията при Бакърена фабрика“
се очаква строителството да стартира след приключване на проектирането и издаване на разрешение за строеж,
през 2023г. За обект „Основен ремонт на ул. „Адам Мицкевич“ от бул. „Сливница“ до надлез при Бакърена
фабрика, по съществуващо положение“ - според графика за изпълнение на схемите, включени в заема,
реализацията на обекта е предвидена за периода 2024-2025г.
5. Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на
Столична община. Строителството ще започне през лятото на 2022 г.
Значението на всеки един обект е подробно описано в приложението „Устойчива градска мобилност.
Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“ към Доклад
с вх. № СОА20-ВК66-11028/21.12.2020 г. разглеждан на заседание на СОС №26 на 14.01.2021 г.
Най-честите причини за забавяне на реализацията на инвестиционните обекти са свързани с обжалването
на отчуждителните процедури, както и обжалването на процедурите и решенията на комисиите при
провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.
С УВАЖЕНИЕ,
22.6.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka

Fandakova
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