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Протокол от обществено обсъждане
от 04.02.2020г.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 8, ал. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане
на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на
територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Решение № 661 по
Протокол № 41/12.10.2017г. и с цел по-широко разбиране, общо съгласие и подкрепа за
реализация на предложение за въвеждане на еднопосочно движение, днес, 04.02.2020г., от
18:00ч. в актовата зала на 101 СУ „Бачо Киро“, с адрес: ж.к. „Надежда 1“, ул. „Илинденско
въстание“ № 36 се състоя представяне на схема за „Въвеждане на еднопосочно движение в
ж.к. „Надежда 1“ на улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо
Силянов“ и ул. „Възрожденска“.
Срещата с живущи на територията на ж.к. „Надежда 1“ беше проведена от
инж. Димитър Димов - Кмет на район „Надежда“-СО, инж. Спас Спасов - главен инженер на
район „Надежда“, инж. Георги Александров - началник отдел „ИИБЕ“ към район „Надежда“
и инж. Диана Йорданова - представител на ОП „София - проект“. На срещата присъстваха
живущи на територията на ж.к. „Надежда 1“.
Изготвената от ОП „София - проект“ схема беше оповестена на електронната страница
и в профила в социалните мрежи на Столична община и на район „Надежда“. В районната
администрация постъпи предложение от живущи на територията на района с вх. № РНД19ГР94-830(6)/04.02.2020г., в което е изразено мнение, че подходната улица пред бл. 122 е
нецелесъобразно да стане еднопосочна. Съгласно първоначалния вид на схемата, от ул. „Хан
Кубрат“ единствената улица, която може да се ползва за вход към ж.к. „Надежда 1“ е
ул. „Константин Будин“. В горецитираното становище живущите предлагат еластичната
ограда по ул. „Хан Кубрат“ при кръстовището й с ул. „Константин Будин“ да бъде премахната,
с цел осигуряване на достъп до жилищния квартал.
След подробно разглеждане на предложената схема, комисията, назначена със Заповед
№ РНД20-РД56-13/20.01.2020г. на Кмета на района „Надежда“ изготви предложение за
изменение на първоначалната схема, а именно:
Отпадане на необходимостта от въвеждане на еднопосочно движение по следните
улици:
- улиците около бл. №№ 129, 130, 137 и 138 (ул. „Вера Игнатиева“, ул. „Дядо Иван
Добрев“, ул. „Борислав“, ул. „Червено знаме“ и ул. „Демир капия“ в участъка между ул. „Вера
Игнатиева“ и ул. „Калотина“)
- ул. „Калотина“
- ул. „Вера Игнатиева“
- подходните улици към бл. 122 и бл. 123 (зад ДГ № 172)
- улиците покрай бл. №№ 104, 106, 108 и 107
- подходната улица към сградата на районната администрация и бл. 144

- ул. „Жорж Дантон“ в участъка между ул. „Демир капия“ и ул. „Царевец“ (покрай 101
СУ „Бачо Киро“)
Промяна на посоката на движение по следните улици, с цел уеднаквяване посоката на
движение по цялата им дължина в ж.к. „Надежда 1“:
- ул. „Илинденско въстание“ (покрай 101 СУ „Бачо Киро“)
- ул. „Жорж Дантон“ (в участъка между ул. „Възрожденска“ и ул. „Демир капия“)
- ул. „Сава Филаретов“ (в участъка между ул. „Възрожденска“ и ул. „Демир капия“,
покрай ДГ № 170)
- ул. „Демир капия“ (в участъка между ул. „Илинденско въстание“ и ул. „Кирил
Дрангов“)
Променената схема за „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“ на
улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Силянов“ и
ул. „Възрожденска“ беше приета с одобрение, като не бяха направени съществени забележки
от живущите на територията на ж.к. „Надежда 1“.
Домоуправителят на бл. 171А направи устно предложение да се направят промени във
вече въведеното еднопосочно движение в част от ж.к. „Надежда 1“. Предложението му касае
въвеждането на еднопосочно движение по ул. „Никола Котков“, зад бл. 171, тъй като в
посочения участък половината пътно платно постоянно се ползва за паркиране на автомобили,
което затруднява и забавя движението.
Присъстващите на срещата бяха уведомени, че писмени становища могат да се подават
до 13.02.2020г. по реда на чл. 23 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на
Столична община в деловодството на район „Надежда“-СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 или
на официалната електронна поща на района: info@so-nadejda.com.
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