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ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От Борислав Иванов - общински съветник, председател на ПК по обществен ред и
сигурност
Михаил Петров - общински съветник
ОТНОСНО: Изграждане на система за видеонаблюдение за осъществяване на
видеоконтрол на градски градини ..Майчин Дом“ и ..Алжир“, район ..Сердика", гр. София.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящото предложение е свързано с изграждане на система за видеонаблюдение
за осъществяване на видеоконтрол на градски градини „Майчин Дом" и „Алжир", район
„Сердика“, гр. София.
Представяме на Вашето внимание информация, относно състоянието на градските
градини „Майчин дом“ и ,Алжир“, които се намират в северозападната част на града,
район „Сердика“, квартал Банишора, в пространството между улиците „Софроний
Врачански“, „Струга", „Клокотница“ и „Братя Миладинови", от двете страни на бул.
„Христо Ботев“. В близост са до Централна ЖП гара, Централна автогара „София“,
автогара „Сердика“ и спирки на масов градски транспорт и метростанции. В градска
градина ..Майчин дом“ е изградена детска площадка и открита площ с каменни фигури на
животни, а в градска градина „Алжир“ са разположени детски игрални съоръжения,
въжени катерушки, фитнес площадка на открито и оградена площ за разходка на кучета.
Мотивите за предложението произлизат от това, че двете градски градини са
разположени в близост до основна пътна артерия и трасета на масовия градски транспорт,
а това определя големия брой подходи към тях и интензивното им използване от
граждани. На територията на градините няма изградени технически системи за сигурност
и няма организирана физическа охрана, което предоставя възможност за възникване на
вандалски прояви и криминални действия.
Разширяването на мрежата за видеонаблюдение на територията на Столична
община е важен елемент от превенцията и намаляването на престъпните посегателства.
С оглед утвърждаване на столицата като сигурна територия за живеене и след
възложено извършено обследване на двете градски градини са направени следните
констатации:
• Целостта на част от наличните стълбове са компрометирани, а други липсват;
• Съществуващите стълбове са вкопани и липсват кабелни шахти и подземни
кабелни трасета.
• Част от съществуващите стълбове са ниски, което при монтирането на камери за
видеонаблюдение е предпоставка за риск от вандалски прояви;
Състоянието на тротоарните настилки около градините е:
- от към ул. „Клокотница" - тротоарната настилка наскоро е сменена заедно с
уличните стълбове, което дава възможност да се използват за прокарване на
подземни кабели за изграждането на система за видеонаблюдение;

- от към ул. ..Струга“ - липсват кабелни трасета;
- от към ул. ..Братя Миладинови"' - липсват кабелни трасета;
- от към ул. ..Софроний Врачански” - липсват кабелни трасета.

Основно предимство за интегрирането и изграждането на системата за
видеонаблюдение на общински паркове, градски градини и възлови кръстовища е
използването на наличната транспортна и инженерна инфраструктура. Такива са
стълбовете за осветление, които целесъобразно могат да се използват за монтиране на
камерите за видеонаблюдение и наличието на подземна колекторна мрежа и кабелна
инфраструктура.
Извършеното обследване за изграждане на система за видеонаблюдение, която да
обхваща подходите и критичните зони на градски градини „Майчин дом” и ..Алжир"
показва необходимостта от изпълнението на дейности по изграждане на подземни кабелни
трасета и поставяне на допълнителни стълбове. Тези дейности са свързани с разкопаване
на тревни площи и алейни настилки, което налага извършването им да бъде съгласувано с
направление „Зелена система, екология и земеползване" - Столична община, от гледна
точка на планирани или предстоящи ремонти и обновяване на градските градинки
..Майчин дом" и ..Алжир” с цел синхронизиране на строително-ремонтните дейности.
За изграждане на система за видеонаблюдение за осъществяване на видеоконтрол
на градски градини „Майчин Дом” и „Алжир“, видно от направената предварителна
количествено-стойностна оценка са необходими финансови средства в размер до 70 000
лева с ДДС.
Междувременно през 2021 г. е проведена процедура по Закона за обществените
поръчки за изграждане на видеонаблюдение в парковете „Гео Милев“, „Герена“, „Южен
парк“, парк ..Дружба"1, градина ..Иван Вазов“, кв. Факултета, училища и подлез „Ларго“.
Договорите с избраните изпълнители са в процес на сключване, след което следва
реализиране на предмета на поръчките. В бюджета на дирекция „Сигурност“, която
подготвя и организира дейностите по проектиране и изграждане в изпълнение на Рамково
споразумение с per. № СОА20-ДГ55-608/09.10.2020 г. с предмет „Пълен инженеринг
(проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и
аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал
и в детски и учебни заведения на територията на Столична община, както и тяхното
разширяване, за нуждите на Столична община"" са одобрени финансови средства само за
изграждане на обектите, за които е проведена процедура по ЗОП.
Изграждането на система за видеонаблюдение за осъществяване на видеоконтрол
на градски градини „Майчин Дом” и ..Алжир" ще допринесе за подобряване на контрола
върху общинската собственост и обществения ред, повишаване на безопасността на
посетителите, намаляване и подобряване на възможностите за реакция при
предотвратяване и разкриване на престъпления.

Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Ви предлагаме проект на решение, който
прилагаме.
Приложение: проект за решение
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

На основание на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Да се осигурят финансови средства на стойност до 70 000 лева с ДДС за изграждане
на система за видеонаблюдение на територията на градски градини „Майчин дом" и
„Алжир“, район „Сердика“;
2. Възлага на дирекция „Сигурност“ Столична община да изгради система за
видеонаблюдение на градски градини „Майчин дом“ и „Алжир“, район „Сердика“
чрез Рамково споразумение с per. № СОА20-ДГ55-608/09.10.2020 г. с предмет
„Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за
видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност
с висок рисков потенциал и в детски и учебни заведения на територията на
Столична община, както и тяхното разширяване, за нуждите на Столична община“.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
20__ г„ Протокол № ______ от ________20__ г„ точка
от
дневния ред, по доклад № ____________ г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

/Г. Георгиев/

