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РЕГ. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ, НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Относно: Предстоящо започване извършването на строително-монтажните работи
на обект „„Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от
трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
На 10.04.2021 г. предстои започване извършването на строително-монтажни
работи на обект „„Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от
трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, част от проект
"Интегриран столичен градски транспорт – фаза II", който се изпълнява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Реконструкцията ще обхване трамвайния релсов път по бул. ”Цар Борис ІІІ” от
обръщателно ухо „Съдебна палата“ до трамвайно ухо “Княжево”, без участъка на пл.
“Руски паметник“. Този участък обслужва трамвайна линия № 5, която е найнатоварената линия в София – в делничен ден превозва над 50 хил. пътници. В обхвата

на реконструкцията се включва подмяна на релсовия път, контактно-кабелната мрежа,
улично осветление, ремонт на пероните на спирките, пътното платно и тротоарите (за
участъците по бул. „Македония“, ул. „Алабин“, и кв. „Княжево“). Ще бъдат монтирани
спиркови навеси по цялото трасе на трамвайния участък, както и 24 камери за
видеонаблюдение наблюдение.
По бул. Македония трасето на трамвайната линия се запазва в центъра на
обособеното трасе. Релсовият път на бул. „Македония” се предвижда да бъде с тревно
покритие и създаване на т.нар. „зелен трамвай“. Обособени са две зони за пешеходно
преминаване през релсовия път, кореспондиращи на ул. „Ивайло“ и ул. „20 април“.
Паркирането е решено успоредно в локалното платно за движение. Локалното платно
посока център е с две обособени зони съответно в ляво и дясно, докато посока кв.
„Княжево“ е обособена само зона от дясно на платното за движение. Развита е
двупосочна велоалея в северната разделителна зона. В габарита между релсовия път и
локалните платна са разположени и две пешеходни алеи с озеленяване и зони за отдих.
Предвидени са и велостоянки.
Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на предоставяните
услуги на обществения транспорт на столицата в съответствие с визията и приоритетите
за развитие на града и цялостната стратегия за създаване на интегриран устойчив градски
транспорт чрез подобряване на системата на градския транспорт посредством
осигуряване на ефективна обществена транспортна услуга в урбанизираните райони на
София.
Проектът стартира с реконструкция в участъка от пл. „Руски паметник“ до бул.
„Христо Ботев“. Първият етап ще започне със затварянето на южния локал на бул.
„Македония“ и трамвайното трасе, за период от два месеца. Изпълнението на проекта
ще доведе до закриване на значителна част от ползваните от живущите в района
паркоместа, които на основание чл.73 от Наредбата за организация на движението на
територията на Столична община имат право да паркират ползваните от тях пътни
превозни средства в границите на Подзона 8, от зоните за почасово платено паркиране,
в която попада адресът на обособения жилищен имот, обхващаща Бул. "Ген. М. Д.
Скобелев", бул. "Тодор Александров", бул. "Христо Ботев".
Предстоящият ремонт ще доведе до сериозни затруднения на живущите,
правоимащи по чл. 71 и 72 от горепосочената наредба, при намиране на възможност за
паркиране на ППС в границите на конкретната Подзона.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам Столичния общински съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ

1. Дава възможност на лицата с предоставено право на локално платено паркиране в
Подзона 8, съгласно чл. 71, 72 и 73 от Наредбата за организация на движението на
територията на Столична община, за периода на извършване на строително-монтажни
работи в участъка от пл. „Руски паметник“ до бул. „Христо Ботев“, на обект
„„Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо
„Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, да имат право да паркират в:
- Подзона 8. Бул. "Ген. М. Д. Скобелев", бул. "Тодор Александров", бул. "Христо Ботев"

- Подзона 31. Бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", ул. "Йоаким Кърчовски", ул
„Добруджански край", бул. „Ген. М. Д. Скобелев"
- Подзона 32. Бул. „Ал. Стамболийски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Добруджански
край", ул. „Камен Андреев", ул. „Охридско езеро", ул. „Гюешево"
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за изпълнение на т.1 от
настоящото Решение.
Приложение:
ПРОЕКТ НА
РЕШЕНИЕ (002) бул. Македония.docx

С уважение,
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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СО
НАПРАВЛЕНИЕ ОС

Съгласували чрез АИССО:
К.Димитров – директор на д-я ИППВ
Изготвил чрез АИССО :
Ц.Цветкова – гл. експерт НОС
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Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
ОТНОСНО: Предстоящо започване извършването на строително-монтажните работи на
обект „„Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо
„Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава възможност на лицата с предоставено право на локално платено паркиране в
Подзона 8, съгласно чл. 71 и 72 и 73 от Наредбата за организация на движението на
територията на Столична община, за периода на извършване на строително-монтажни
работи в участъка от пл. „Руски паметник“ до бул. „Христо Ботев“, на обект
„„Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо
„Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, да имат право да паркират в:
- Подзона 8. Бул. "Ген. М. Д. Скобелев", бул. "Тодор Александров", бул. "Христо Ботев"
- Подзона 31. Бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", ул. "Йоаким Кърчовски", ул „Добруджански
край", бул. „Ген. М. Д. Скобелев"
- Подзона 32. Бул. „Ал. Стамболийски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Добруджански
край", ул. „Камен Андреев", ул. „Охридско езеро", ул. „Гюешево"
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед за изпълнение на т.1 от
настоящото Решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2021 г., Протокол № ______, точка _______ от дневния ред, по
доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния общински съвет:
…………………………………………..
/Елен Герджиков/
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НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
"ПРАВНА КООРДИНАЦИЯ"

Юрист от администрацията на СО:

