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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
До г-жа Йорданка Фан ь-дков.а,

Кмет на Столична Община
Чр ез Г еорги Георгиев

Председател на СОС

II II ТА Н Е
Ог общинските съветници Иван

Таков и Альоша Даков от БСП

Относно: Предвиждане за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на
водопроводната мрежа в кварталите от район Витоша - Симеоново, Драгалевци,
Бояна и Княжево.
У ' важаема г-жо Фандъкова,

В последното десетилетие кварталите от така наречената ..Взпошка яка" бяха значително
застроени, в следствие на което се \ величи и броя на постоянно живущите в района граждани. Според
данни на НСИ от 2020 г. за последните десет години населението на район ..Витоша" се е увеличило с
близо 50 %. В същото време, според проучване на Investor bg имотите в центъра на София и тези от
..Витошката яка" са с най-голям потенциал за растеж, което дава предпоставки да считам, че
тенденцията на застрояване и населяване на кварталите от този район ще продължи
Към момента Столична община не с предприела необходимите и навременни действия за
подобряване на техническата инфраструктурата в кварталите от район ..Витоша" и осигуряване на
хигиеничен и екологичен начин на ж-ивот на жителите му. През 2013 отговорихте на питане на
общинския съветник Орлин Баташки, че най-късно в срок до 2019 г ще бъдат реализирани главните
канализационни клонове и вътрешно-кварталната мрежа. За съжаление в началото на 2022 г
констатираме, че тези предвиждания не са изпълнени, поставения срок не е спазен, а за голяма част от
кварталите процеса не е започнал. Този факт още веднъж показва, че облагородяването и развитието на
един от най-големите като територия райони на София не представлява приоритет както за хората,
формиращи политиката на Столична Община, така и за администрацията й.

Считам за несправедливо и нсаргументирано \ правлснисто на средствата, които жителите на
район ..Витоша" плашат под формата на местните данъци и такси, тъй като същите не се връщат в
района под формата на инвестиции в подобряване на инфраструктурата. Твърдя, че ако за последните
10 години приходите от местни данъци, събирани в района бяха приоритетно насочвани за изграждане
на канализационна мрежа и подмяна на водопроводната то същите щяха вече да бъдат факт
Във връзка с изложеното по-горе Ви моля да отговорше на въпросите ми и да ме информирате
за следното:

I.

Какви са предвижданията на Столична Община, относно изграждане на канализационна
мрежа и подмяна на водопроводната в кварталите от район ..Витоша"?

2

Столична Община включила ли с район ..Витоша" като приоритетна зона за изграждане на
канализация и подмяна на водопроводната мрежа? в програми за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма ..Околна среда“?

3.

Предвиждат ли се в инвестиционната програма на София за 2022 г. средства за извършване
на отчуждителни процедури в район ..Витоша" с цел изграждане на канализационни
колектори?.

4

В случай. че в инвестиционна програма на София за 2022 г са предвидени средства за
отчуждителни процедури в район ..Витоша" то конкретно за кои квартали и улици са
предвидени?

5.

Каква е средната годишна сума на събираните местни данъци и такси от жителите и
собственици на имоти в район ..Витоша" и каква е средната сума на инвестициите в
инфраструктура и по-конкретно канализация и водопроводна мрежа в района за последните
/
10 години?

София

14.04.2022г
Иван Таков

