
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “М Л А Д О С  Т”
София 1712, ул, ’’Свето Преображение” №1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/8 772038

e-mail officetaiso-mladosi.com

П Р О Т О К О Л

от проведена на 22.02.2018г. заключителна дискусия на: Задание за проектиране на ПУП на 
територията на нов парк „Изток“ - район „Младост“ в границите на зоната за градски 
паркове и градини, определени с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. по МС, на
основание чл. 12 от ЗУЗСО и раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на 
обществените обсъждания в Столична община, постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. 
№ РМЛ17-ТП00-2-[1]/25.04.2017г. от НАГ при Столична община и Заповеди РМЛ17-РД09- 
291/23.11.2017г. и № РМЛ17-РД09-17/24.01.2018г. на Кмета на Столична община - район 
„Младост”.

Присъстваха:

• Десислава Иванчева -  Кмет на район „Младост“ на СО;
• Арх. Бойка Къдрева -  Директор на Дирекция „Териториално планиране“ при 

НАГ на СО;
• Войслав Тодоров -  общински съветник;
• Лилия Христова -  обществен посредник на СО;
• Представители на проектантския екип.

Служители на Столична община - район „Младост”:
1. Арх. Румен Русев -  зам.кмет;
2. Арх. Стефан Стефанов -  главен архитект;
3. Инж. Марияна Недялкова -  главен експерт в отдел „УТК“
4. Арх. Росица Семова -  началник отдел „УТК”
5. Инж. Радостина Харизанова -  главен експерт в отдел „УТК“ - протоколчик;
6. Арх. Красимира Костадинова - младши експерт в отдел „УТК” - протоколчик;
7. Елка Кънева -  началник отдел „РКТД“ - модератор
8. Диана Сивинова -  ст. специалист в отдел „ФСДЧР“

Заключителната обществената дискусия започна в 18,30 часа.
Елка Кънева откри дискусията, представи присъстващите и обясни реда и правилата, 

по които ще се проведе дискусията.
Десислава Иванчева, Кмет на район „Младост“ благодари на присъстващите и 

представи темата на дискусията. Даде думата на арх. Къдрева.
Арх. Бойка Къдрева от името на възложителя -  СО чрез Направление „Архитектура и 

градоустройство“ на СО представи заданието за проектиране на ПУП на територията за нов

1



парк „Изток“, район „Младост“ в границите на зоната за градски паркове и градини, 
определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.

-Зелените площи, заложени в ОУП не можем да направим на други площи. Ако 
смятате, че имате нарушени права, обърнете се към Омбудсмана.

Територията, предвидена за парк „Изток“ е в голямата си част частна собственост 
и за да получат собствениците и обезщетение е необходимо да се изработи ПУП в 
съответствие с предвижданията на ОУП. Главният архитект на СО предлага в заданието 
за проектиране на ПУП за парк „Изток“ да се включи икономически обосновано 
предложение за начините на обезщетяване на собствениците на имоти, попадащи в обхвата 
на разработката а именно: чрез обособяване на парцели в парка, чрез парична 
равностойност и териториално плана да се изработи заедно с друг план и на собствениците 
да се предложи равностойно обезщетение в него.

Думата взе Юлия Бонева, жител на кв. Горубляне. Представи кратка историческа 
справка за с. Горубляне от преди 6 века, когато е създадено селото до наши дни.

- Имали сме си собствена земя и под турско робство след Освобождението сме 
придобили и земята на турците. Горубляне е било самостоятелна община със с. Герман, с. 
Панчарево. След 1956г. земите са били в ТКЗС. Земите са на нашите деди, те са нашия 
корен, затова горублянци милеят за земите си. Жителите на кв. Горубляне не желаят да се 
настройват срещу другите жители на район „Младост“, живеещи в комплексите. 
Настояваме парка да се изгради само върху земя, общинска и държавна собственост. Не 
искаме парк върху земите си, няма да се откажем от собствеността си върху тях.

След това думата взе Иван Димитров от Горубляне.
- Ако трябва да ни обезщетят с пари няма сделка. Най-евтината земя е по 400лв. за 

кв. метър. Имат ли толкова пари? С този закон са нарушени конституционните ни права. 
Даваме до 1 април време, след това Горубляне ще излезе да мачка.

- Пускам веднага иск до СЕМ. Защо отвън снимат г-жа Иванчева, а нас никой не иска 
да ни чуе? Правят ни на маймуни.

- Госпожо Къдрева, защо никой не направи нищо ТО години? Ето го парк „Изток“ -  
сметище! Г-жо Къдрева, и Вие не направихте нищо. Как ще докажете, че точно там трябва 
да е парка, а не в Младост-1 А, където е БАН и земята е държавна.

Изказа се Емилия Вучкова:
- Общият устройствен план е закон, който uapyi шва конституционните права на 

гражданите. Земята не е земеделска, хората плащат данг ци за нея. Дори да се направи този 
план, ще го обжалваме поне 15 години. Ще се водят мпо\ х 
направи, докато не приключат делата със съдебни рей* е 
живеят в Младост да не мислят, че до утре на това място

Елка Кънева дава думата на арх. Русев.
Арх. Румен Русев прочете доклада до г-жа ДйНр 

„Младост“ на СО, съставен на основание чл. 46, ал. 1, т. 2

дела, нищо няма да може да се 
ения. Много моля, тези, които 
ще израсне райска градина.

лава Иванчева, Кмет на район 
фг ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ,

във връзка с чл. 12 от ЗОЗСО и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и 
опазване на зелената система на СО и раздел III от Наредба! а за реда и начина за провеждане 
на обществените обсъждания, относно процедурата по обществено обсъждане на: „Задание за

район „Младост“ в границите на 
I 3, приет с Решение № 960/2009г.

/  а боти, оставете ни ние да се

проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток“ 
зоната на градски паркове и градини, определена с УП на 
на МС.

Гражданка, крещи: Престанете! Знаем ги 
изкажем, сега ще стане осем часа.

Арх. Русев продължава да чете.
Граждани крещят.
Елка Кънева дава думата на Лилия Христова -  общ&фгвен посредник на СО.
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Лилия Христова заяви, че присъства в качеството си на обществен посредник, който 
т р я б в а  д а  се намеси, когато са нарушени правата на гражданите или закона, ИЛИ ОТ 

администрацията е представена непълна или невярна информация. Обясни на присъстващите, 
че дискусията е част от процедурата по общественото обсъждане и за нея ще бъде съставен 
протокол, който ще се разгледа на РЕСУТ, след това на ОЕСУТ. Главният архитект на СО 
може да предложи други решения на проблема. Към момента няма никакво нарушаване на 
процедурата.

Граждани крещят.
Думата взе Анани Тошев: Искам да изкажа дълбоко възмущение от това, което 

смятат да направят сега. Цар Борис не си е позволил това при разширяването на парка 
„Врана“, платил е земята на собствениците и или я е заменил. Кажете ясно с колко пари 
трябва да се увеличи бюджета? Столична община да си направи сметка с какви пари 
разполага и какви са и приоритетите. Ние сега не можем да поддържаме съществуващите 
паркове и градинки, а ще правим нови. Само се харчат пари и се губи време.

Арх. Къдрева: Това, което е направил царят, ще се направи и сега, но днес не 
обсъждаме дали ще има парк, а какво да бъде включено в заданието за проектиране на парка.

Юлия Бонева: Ние искаме да се прекрати процедурата. И  да се прекратят парите 
които се дават излишно.

Илина Звезданова: Къде остана общинската и държавна земя, която възлиза на 
1300кв.м., точно колкото ви трабва за парк? Продадохте я, а сега искате земята на 
горублянци. Не си я даваме.

Думата взе Янита Тарабанова: Не е направен анализ от проектантите за процента 
на озелененост на Младост. Близо 50% е озеленеността на София, живеем в един зелен град. 
„Визия за София“ твърди, че по 71 кв.метра зелена площ се падат на жител в София. 
Принудително отчуждаване може да има, по конституция, само ако се установи 
неотложна необходимост от парка. Не се сещам как точно ще докажете неотложна 
необходимост.

Кристияна Тодорова: Младост е презастроен, до тук чух колко паркове има в София, 
защо никой не ходи там да се разхожда? Защото наистина ги няма. Не давате възможност 
да ви бъде обяснено как ще бъдете обезщетени. Вие нападате само като собственици на 
земи и не искате да чуете и нашата гледна точка. Ако не помислите за консенсус няма да се 
стигне до никъде. Не може да искате да вдигате само високи сгради. Дядо ми също е имал 
земи в Младост, но не ламтя като вас да ставам милионерка.

Галина Тодорова: Аз се обръщам към г-жа Къдрева. Кога най-накрая ще ни 
обезщетите, дайте ни ден, час, месец, година. Тези данъци, дето сме ги плащали за 
„Корнос“, кой ще не ги върне? Бойко Борисов 2009 година дойде в кв. „Горубляне“ и сложи 
ръка на „Корнос“. Обеща да ни обезщети. Какво ни обезщети -  сметище! Искаме си 
реалната цена. Стига с тия паркове. Елате в Горубляне да видите колко паркове си имаме, 
колко детски площадки. Нямаме и канализация, улици нямаме. Стига с тая корупция, спрете 
да настройвате Младост срещу Горубляне. Вие сте в нашите земи. Ние нямаме ли деца? Не 
ни мислете, че сме диви селяни.

Арх. Къдрева: В една правова държава обезщетение може да се изплати само при 
наличие на ПУП. По ОУП е зелено и то не може да се промени в друго. До тук вие казвате, че 
ПУП няма да има, което означава, че вие няма да има основание да получите обезщетение. 
Какво предлагате?

Дава думата на Янита Тарабанова, да каже Инициативният комитет как си представя 
законосъобразно излизане от този казус.

Янита Тарабанова : Предложихме промяна на чл. 17, an. 2 от ЗУЗСО.
Арх. Къдрева: Не може да се отчуждава по ОУП.
Янита Тарабанова : чл. 208 от ЗУТ е противоконституционен (отчуждаване след 

ПУП) да се промени ЗУЗСО като чл. 208 от ЗУТ.
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Арх. Къдрева: Не подвеждайте хората, изключително лесно е да подвеждате хора, 
които не са запознати с тази материя. Отчуждителният срок започва да тече след ПУП. 
Вие предлагате промяна на закона, отнесете този въпрос където трябва. Аз съм общински 
служител, не съм депутат. Янита не е юрист и аз не съм. Текстът в ЗУЗСО не променя 
ЗУТ.

Янита Тарабанова: Предизвиквате ни да си търсим правата пред Страсбург.
Арх. Къдрева: Вие сте заинтересовани да не продължава тази патова ситуация. 

Общината не пише закони. Общината има задължение да облече ОУП в ПУП-ове. Ако не се 
направи ПУП, вие ще си стоите само под една зелена боя и нищо няма да можете да 
направите. Като се направи задание, ще се направи и икономическа обосновка за парка. 
Вашия интерес е да не продължава тази патова ситуация.

Елка Кънева дава думата на Биляна Петрова -  заместник кмет на район „Младост“ 
СО.

Биляна Петрова: Радвам се че стана тази дускусия, защото проблемите са големи. 
През това задание ние искаме да кажем, че ви подкрепяме. Опитваме се в рамките на закона, 
това което вие искате да има икономическа обосновка, за да не стоим в тази овъртяна 
ситуация е необходимо да се направят следващите стъпки. Защо от сега предполагате какво 
ще се случи? Това да се възложи на независими специалисти. Вие толкова сте настръхнали, 
справедливо, че не искате и да чуете, само че вие воювате със себе си. Ние подкрепяме 
напълно вашето искане. Искаме да мине по начин, по който да бъде чуто, а вие и това не 
искате.

Елка Кънева дава думата на следващия записал се в списъка
Димитър Димитров: Уважаеми съграждани, аз преминавам през „Горубляне“ и 

„Младост“ по няколко пъти на ден. Бях внесъл предложение. Преди това искам да направя 
едно припомняне, когато 2006г. се гласеше този ОУП да се приеме, голяма част от 
гражданите на София, повече от 100 граждански организации, повече от три години 
спираха този план. 2009г. по спешност се прие новия ОУП, с огромно отвръщение от 
депутатите, защото той, по общо признание, легитимираше всички далавери до 2006г. и 
най-лошото е, че даваше „законно“ основание на следващите. Това задание, което са 
направили, единствения плюс, че всъщност извади на показ несъстоятелността на ОУП в 
тази част на територията. Това не е само територия за живеене на хората от 
„Горубляне“, „Младост“ или „Дружба“, това всъщност е „Източният град“. Конкретните 
предложения, които направих са следните: това задание се забравя, разширява се и 
територията на изготвяна на ново задание под мотото „структурна схема“, в която 
участва района „Панчарево“, „Искър“, части от „Слатина“, целия „Младост“, и части от 
район „Витоша“. Тази „стректурна схема „ е основание да се коригира този устройствен 
план, защото той е архаичен. Всички територии върху тези райони, летището, всички 
държавни, общински останали и всички имоти, които са на ведомства, по мои сметки това 
са повече от 25 000 декара. Те трябва да се управляват от тази местна общност, наречена 
„Източен град Тези имоти инче се гласят за разпродажби.

Елка Кънева дава думата на следващия записал се в списъка
Калина Полякова: Искам да кажа, че разбирам и хората от „Горубляне“, които 

определено трябва да бъдат обезщетени за имотите си. Като жител на Младост, че 
определено е супер наложително да го има този парк. На 29 години съм и 29 години 
наблюдавам как се презастроява и как няма абсолютно никакви зелени площи останали. 
Освен това съм ландшафтен архитект и мога да кажа, че зелената система на София е 
изключително повредена и не е това което трябва да бъде, както е замислена още отначало. 
Аз не съм против вас. Не мисля, че кварталите трабва да са един срещу друг, просто трябва 
да се намери най-доброто решение за всички. За мен няма значение на каква земя ще се 
направи, важното е да го има този парк, защото има крещяща нужда от него, не само 
„Младост “ ами цяла София.
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Думата взима Стефани Звезданова: В момента се изправят двата квартала едни 
срещу други. Ние не сме против парка, аз също искам един чудесен зелен парцел, в който да си 
разхождам децата. В „Горубляне “ имаше парк, имаше тревна площ, която беше отказана да 
се върне на хората. В момента тя, въпреки че беше дадена за озеленяване, е автопарк и 
газостанция, които са собственост на „ Софийски имоти “, те са арендатори. Защо част от 
интересите на хората, трябва да нарушават интересите на други хора. Факт е, че няма 
икономическа обосновка. Не поддържате район „Младост“, улиците и междублоковите 
пространства. Защо не поддържат действащите паркове, а искат да отчуждят имот, за 
който нямат пари да платят. Какво направихте с държавните и общински имоти, че се 
наложи да взимате частни?

Арх. Къдрева: Първо не задавате въпроса на правилното място. Аз нямам представа 
защо имотите са в капитала на „ Софийски имоти “. Аз се опитах да вкарам разговора в една 
конструктивна дискусия, защото ние в момента провеждаме една законова процедура по 
сегашните действащи закони. Всички разрешения, които са дадени, са дадени по сегашно 
действащи закони. Ако смятате, че има незаконно извършени дейности - има органи, които 
се занимават с жалби по такива неща.

Искам пак да подчертая, че в момента никой не ви представя никакъв проект. В 
момента се опитваме заедно с вас да създадем проектантската задача, като казвам 
проектантска нямам предвид само архиткетурна, задача на икономисти, задача на юристи 
и на всякакви други специалисти, които да създадат заданието за плана. Ние очакваме от 
общественото обсъждане да чуем вашите предложения какво да се включи проектантската 
задача. И  ние ви чухме и в задачата на плана ще се влючи и икономическия анализ, ще се 
влючи правния анализ. И  ако не си крещяхме може би гцяхме да чуем още конструктивни 
предложения.

Елка Кънева дава думата на арх. Весела Тончева от Общност на софийски 
граждански сдружения инициатива "Граждани за зелена София"

арх. Весела Тончева: Най-трудно се прави град. Всички искаме да живеем в София. 
Моля ви! И  миналия път и сега не показваме присъствие на интелигентни хора, които знаят 
какво е това столичен град, които знаят какво е това районен план, които знаят какво е 
ОУП, които знаят какво е парк. Безкрайно трудно се управлява, в годините които 
преминахме, този град. Вие не искате да чуете предложенията на проектантския екип. Арх. 
Къдрева много правилно и много обстойно, на няколко пъти, обяснява, че ние в момента 
трябва да допълним заданието. Ние не можем да излезем от ситуацията ОУП, ПУП - 
предписанията, които те дават. Това е законовата процедура. Вие не искате да чуете какво 
съдържа предложението на това задание. Не става въпрос за личните ни неща, става 
въпрос за града, за бъдещето. Не мислете само и единствено за собствеността, няма да ви 
донесе щастие.

Андрей Кокалов от организацията „Спаси София“
Андрей Кокалов: „Източен парк“ трябва да се случи, но не по начина по който се 

представя в момента. Ако има хора, които трябва да бъдат обезщетени, трябва да се 
намери правилния начин, защото на всички трябва да им е ясно „Източен парк“, както 
всички други паркове в града са на целия град. Града в момента ни се задушава, защото е 
изключително мръсен въздуха. Много неприятно впечатление ми направи как започват 
хората от „Младост“ да се настървяват срущу хората от „Горубляне“. Ние сме от един 
район. Ако този парк се случи, това означава, че ще се ползва от всички в района, освен това 
ще си ползва от всички в София. Следващият път, община „Младост“, когато получите 
2400 и незнам си колко сигнала, не правете обществено обсъждане за час и половина. 
Немерете си нормален модератор, изказванията да са по 2 минути.

Елка Кънева дава думата на Весела Цанова
Весела Цанова задава въпрос
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Думата взима Арх. Къдрева: Не могат да се изменят зелените площи. Единственото 
задължително в закона е опазването на зелените територии. Ако не се измени закона в този 
си текст, ние тук можем да направим само терени за озеленяване. Вашият интерес е да 
искате това да стане по-бързо за да получите обезщетението по-бързо. Докато не сме 
доказали, че ЗУТ противоречи на Конституцията, ще го спазваме такъв какъвто е. Казах, че 
предлагаме няколко варианта за обезщетение. Едно от тях е този план да се обедини с други 
планове на съседни територии и тогава по принцита на чл.16 от ЗУТ, може да се намери 
едно задоволително удовлетворяване на вашите интереси. Няма как да построим парк без да 
ви обезщетим. Паркът трябва да бъде публична общинска собственост. Заданието може да 
каже, да не се започва план, докато не се осигурят пари за обезщетение. Не можем да ви 
обезщетим без да има план по българските закони, основанието да ви обезщетим е да има 
план.

Арх. Стефан Стефанов закри обществената дискусия 

Общественото обсъждане приключи в 20:52 часа.

заместник -7'Жмет на СО -  район „Младост”

Съставили протокола:

1................... \* Ъ /. . .7 Т г г , ................................................

инж. Радостина Харизанова
гл. експерт отдел “УТК”, р-н “Младост” СО

2............-Дт?..
арх. Красимира Костадинова
мл. експерт в отдел “УТК”, р-н “Младост” СО
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