Недоспуснати проекти по програма "София избира"
№ АВТОР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ

1 Иван Лулев

Предложение за нов парк в район "Овча
Купел"

Предложението не може да бъде реализирано в рамките
на 2021 и в бюджета на програмата. Столична община е
започнала процедура по изработване на Подробен
устройствен план за парка. Изпълнението му е
включено в инвестиционните намерения на СО, след
приключване на градоустойството.

2 Виолета Тодорова

Предложение за общински спортно-културен Столична община изпълнява проект за възстановяване
комплекс "Западен парк"
на Западен парк, включително с места за спорт, игри и
култура. Направеното предложение няма посочени
конкретни места и локации и поради това като мащаб
надхвърля възможностите на програмата.

3 Орлин Радев

Изграждане на общински зарядни станции за Столична община разработи и прие план за развитие на
електрически превозни средства
електрическата мобилност и изграждане на
съпътстващата я инфраструктура. През 2018 е обявен
конкурс за изграждане на 50 зарядни точки на 25
локации, процедурата се обжалва и ще продължи след
решение на административния съд.

4 Виолета Тодорова

Изграждане на два комплекса от паметници,
свързани с българската история - първият,
Владетели на Първото и второто българско
царство - 15 паметника и вторият, "Аз съм
България" - 25 паметника. Предложените
локации са около "Ал. Невски" и около НДК.

5 Михаил Дянков

Проект "Център за изложби и събития
Столична община вече взе решение за превръщане на
"Мавзолея"" - изложбена зала в подземията и запазените подземни нива на Мавзолея в изложбени
площадка на ниво терен.
зали към СГХГ. На ниво терен е обособено място за
представяне на съвременно градско изкуство.
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Предложението за изграждане на два комплекса от
паметници - 15 около "Ал. Невски" и 25 пред НДК - не
могат да бъдат реализирани и излиза извън
възможностите на програмата.
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6 Емил Николов

Изграждане на алеи в Южен парк

7 Иван Петров

Открит публичен амфитеатър в градината
при Руската църква

8 Христина Живкова

Пускане на нови и нископодови трамваи по
линия 22

Няма посочени конкретни локации. Възстановяването
на алеи в Южен парк е включено в дейността на
общонското предприятие "Паркове и градини", което го
поддръжа.
Градинката около Руската църква в София е със статут
на културна ценност и предложението противоречи на
режима за опазване и съхраняването й.
Модернизацията на електротранспорта се извършва
поетапно от Столична община. Закупуването на нови
трамваи надвишава многократно финансовите
възможности на програмата "София избира".

9 Виктор Ганев

Проект "Стълбица към рая", фуникуляр на
Витоша - към Копитото

10 Мария Чифлиджанова

Оформяне на кътове в парковете за различни Липсва конкретно предложение, както за локация,
дейности и възрасти
както и за оформяне на подобни кътове.

11 Лукан Луканов

Реконструкция на тунела на НДК и
преместване на трамвайното трасе

12 Сара-Нора Кръстева, Румен
Леонидов и Александър
Хайтов
13 Огнян Карамфилов

Много интересна идея, но изпълнението и включва
ново строителство на територията на парк "Витоша",
каквото според действащите закони и планове е
забранено. Целта на Столична община е възстановяване
на лифта "Княжево - Копитото"

Проектът се разработва от Столична община, включен
е в Инвестиционната програма и многократно
надвишава финансовите параметри на програмата
"София избира"
Триизмерен паметник, обобщаващ трите
Предложенията паметник не може да се реализира на
липсващи символни знаци от статуята на Св. посочената локация.
София - Вяра, Надежда и Любов, поставен на
една линия с базиликата „Св. София“
Общински парк в кв. "Банишора" и "Фондови Част от посочените имоти в предложението не са
жилища" на поземлени имоти - 68134.512.151 общинска собственост.
+ 68134.512.150 + 68134.512.166
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14 Любомир Николов

Интелигентно LED осветление в р-н Лозенец В проекта липсват конкретни локации за реализация на
и р-н Триадица
предложенито. В посочения обем, се падхвърля
бюджета на програмата. Подмяната на уличното
осветление се извършва поетапно от инвестиционната
програма на общината.

15 Благой Бирчов и Николай
Блажев

Проект "Софийска реклама" - за създаване и
управление на общинско предприятие в
сферата на рекламата
Предложение кв. "Кръстова вада" /Изток и
Запад да бъдат обединени в един квартал в
един район - с ясли, детски градини,
поликлиника и училище. Поставяне на
светофар на включване на ул. "Ф. Кутев" към
ул. "Ем. Станев", както и на ул. "Проф.
Големинов"

създаването на общинско предприятие е извън целите
на програмата за конкретни идеи за подобряване на
градската среда
Предложението е прекалено мащабно за реализация
чрез настоящата програма. Столична община работи по
придобиване на терени за изграждане на публична
инфраструктура в двата квартала.

17 Мартина Ганчева

Предложение за подобряване на
инфраструктурата на зоопарка - подновяване
и облагородяване на помещенията на
животните, добавяне на растителност,
добавяне на зони за отдих, обучителни зони
за деца и др.

В предложението липсва конкретика, а поетапното
обновяване на алеи и местообитания на животните от
Столичния зоопарк е част от инвестиционните
намерения и проекти на общината.

18 Никол Виндзилеу

Предложение за създаване на културен
Столична община има разработен проект за
център в сградата на банята в кв. Горна Баня възстановяване на сградата на банята в "Горна Баня",
който се съгласува от Националния институт за
недвижимо културно наследство
Предложение за изграждане на общински
В проекта липсва предложение за конкретно място и
център за граждански инициативи с
конкетно описания за начина на функциониране на
екологична и благотворителна насоченост и подобен общински център. Идеята на този етап все още
градско земеделие
не е разработена.

16 Гергана Стоянова

19 Надя Цветкова

МОТИВИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
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20 Десинора Атанасова

Предложение за построяване на спортно
мултифункционално съоръжение за джудо

Липсва конкретно предложение за място, на което да се
изгради съоръжение за тренировки по джудо. Поради
тази причина не може да се прецени какъв обем от
средства са нужни за реализация на идеята.

21 Нина Пенчева

Предложение за създаване на ски зона с
изкуствен сняг и за фри-стайл спортове,
която да се ползва целогодишно

Интересно предложение, но липсва конкретно
предложение за място и мащаб на реализацията, които
да бъдат ориентир за примерен бюджет на проекта.
Проедложението трябва да се разработи по-детайлно.

22 Агенция за устойчиво
развитие и евроинтеграция Екорегиони (АУРЕ)

Визуализация на стара СЕРДИКА от 3-6 век
от н.е. - съвпадаща със съвременния градски
център на столицата и интегрирана със
съществуващата експозиция "Антична
Сердика"
Предложение да бъдат изградена пасарелка
над Южната дъга около входа на
Ботаническата градина и да се направи
ремонт на алеи в Ботаническата градина
Предложение за направи естакада за
пешеходци и велосипедисти в парк
"Въртопо"
Проект "Не!Видимата София" - изграждане
на невидима статуя, която символизира
душата на града

Предложението излиза извън условията на програмата
за подобряване на градската среда

23 Димо Стайков

24 Виктор Хазан

25 Самуил Петканов

26 Юри Цолов

Столична община е започнала проект за изграждане на
пасарелки над Южната дъга. След тяхната реализация,
проекта може да бъде продължен.
Предложението не може да бъде реализиранов рамките
на следващата година, тъй като няма нужните
проучвания и проектна готовност.
На посочената локация Столична община реализира
програма "Навън" за представяне на творби на
съвременни творци. И в момента е поставена
инсталацията "Един човек" на Валентин Шурелов.

Предложение за промяна на организацията на Приложената схема на кръстовище е неприложима за
движение на кръстовището на Орлов мост
кръстовището на "Орлов мост", поради наличието на
съществуваща инфраструктура и архитектурни
елементи. От бул."Евлоги и Христо Георгиеви" са
разрешени левите завои и в двете посоки и към
момента.
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27 Калин Лиловски

Идейно предложение "Изграждане на кей на
брега на яз. Панчарево"

Езерото в Панчарево не е собственост на Столична
община и не може дасе планира подобна инвестиция.

28 инж.Веселин Божков

Идеен проект "Воден парк Искър"

29 Сдружение за градско
развитие/Сдружение за
градска промяна
30 Петър Вълчев

31 Радослава Ненова

32 Иван Петров

За проекта се разработва Подборен устройствен план,
който не е влязъл в сила.
Проект "Кота 0" - концепция чрез реновиране Астрономическата кула не е собственост на Столична
на Астрономическата кула зад Военния клуб община и подобна инвестиция не може да бъде
и създаване на ново градско преживяване
направена на този етап
Проект "Паметник на Сердикийския едикт"
при храма "Света София"

На посочената локация е поставена информация за
Сердикийския едикт, като паметник не може да бъде
издигнат.
Проект "Музей на Планината" - на
Кулата е частна собственост и Столична община не
телевизионната кула на връх Копитото
може да инвестира общински средства в реновирането
й.
Изграждане на градинка на името на бащата Мястото е недвижима културна ценности и не може да
на Васил Левски - Иван Кунчев пред галерия бъде реализирано без становище и одобрен проект от
"Квадрат 500"
Министерство на културата и НИНКН.
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