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СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

   София 1712, ул.”Свето Преображение” №1;  тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com  

 
 

П Р О Т О К О Л 
 
От проведеното на 05.07.2022г. от 17.30 часа в дигитална среда (онлайн), 

посредством специализирана уеб платформа представяне на: преработен проект за план 
за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната 
инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на 
комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН 
VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО. 
 

Присъстваха: 
1. Представители на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО: 
арх. Здравко Здравков – Главен архитект на СО 
урб. Златко Терзиев – началник отдел „Устройствено планиране“ в НАГ 

 
2. Представители на район „Младост“ СО: 
арх. Стефан Стефанов - Кмет на район „Младост“ на СО 
арх. Росица Семова – Главен архитект на район „Младост“ на СО  
инж. Марияна Недялкова – главен експерт в отдел „УТК“ - модератор 
инж. Христина Михайлова – главен специалист 

 
3. Представител на проектантите от „Урбано“ ЕООД – арх. Снежанка Станоева 

 
Протоколчик – арх. инж. Мирена Матеева 

 
Представянето на проекта започна в 17,30 часа. 
 

 Инж. Недялкова откри срещата, представи присъстващите и обясни реда и 
правилата, при които ще се проведе представянето на проекта – процедурата по 
представянето на проекта ще продължи в рамките на час и половина; изказванията да не са 
по-дълги от 2 мин; има възможност за задаване на въпроси и изказване на мнения по чат-
канал. Даде думата на арх. Здравков – Главен архитект на СО.  

-арх. Здравков: – Добър вечер на всички. Планът, който представяме пред вас е в 
съответствие на ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет от 2007г. и в 
последствие изменен през 2009г. Устройствената зона, която е разработена в плана е 
предвидена като смесена многофункционална (Смф) и е контактна с ул. Анна Ахматова, 
бул. Копенхаген, реализираната част на ж.к. Младост 1А и територията, която е 
ограничена от бъдещото продължение на ул. Михаил Греков. Този устройствен план се 
представя за втори път, тъй като при първото му представяне имаше възражения на 
районната администрация, които бяха възприети и от РЕСУТ и ОЕСУТ- коефициентът на 
редукция да бъде увеличен от постигнатия до 25%- максималният процент, който 
позволява настоящото законодателство за плановете по чл. 16 от ЗУТ. Планът беше 
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преработен, появиха се обекти за обществено обслужване- паркинги, озеленяване, 
велоалеи. Успоредно се работи по отчуждаването на териториите за бул. Копенхаген- 
граничен на представяния план. След днешната дискусия всеки един от Вас ще има 
възможност да подаде писмени предложения, възражения, препоръки до 19.07.22г. към 
районната администрация, които да бъдат обобщени и представени на следващата 
дискусия, която ще се проведе на 26.07.22г. от 17.30ч. Предлагам да започнем днешното 
представяне. 

-арх. Станоева: Промените върху предходния проект са направени на база 
общественото обсъждане, протокол на ОЕСУТ от 11.2019г. Територията е от около 17 
хектара. Характеризира се с това, че с изключение на училището, няма съществуващо 
застрояване, няма благоустрояване, няма озеленяване, залесяване и няма имоти с друга 
собственост, освен „частна“. Общинската собственост в тази територия е около 35 кв. м. 
ОУП определя територията като смесена многофункционална зона, това означава, че тя е с 
предназначение за обществено- обслужващи, търговски, производствени, спортно- 
атрактивни и всякакъв друг вид бизнес- дейности, като условието е да няма вредни 
отделяния и влияния. Допуска се изграждане на жилища при определени условия. 
Настоящият проект се явява първа регулация до момента и се разработва съгласно чл. 16 
от ЗУТ. Това означава, че собствениците на имоти в обхвата на разработката отстъпват 
безвъзмездно на общината до 25% от площта на имотите си за изграждане на 
техническата, транспортната и социалната инфраструктура. Това прави възможно 
бъдещото урбанизирано развитие на територията и възстановените имоти могат да 
получат съответстващо на предназначението им транспортно, инженерно обслужване и 
подходяща градска среда. Промени в уличната мрежа от предходния вариант почти няма. 
Назависимо, че е тангиращ, бул. Копенхаген се явява като основен за транспортно-
комуникационното обслужване на територията. Булеварда е IIIa клас и е част от 
първостепенната улична мрежа на гр. София. Участъкът, който опираме, преминава под 
естакадата на бул. Цариградско шосе, достига до метростанция 18 и отива към бул. Ал. 
Малинов. Изграждането на този участък ще подобри транспортните връзки към Дружба, 
към Младост и към всички останали райони на София. Булеварди от IIIa клас с трамвайно 
трасе са столичните булеварди „Мария Луиза“, „Христо Ботев“, „Скобелев“, 
„Стамболийски“, всички те са с разстояние между регулационните линии до 28м., 18м.- 
пътно платно с релси. При „Копенхаген“ разстоянието между регулационните линии е 
между 40 и 60м., проектирани са 4 пътни ленти- 14м. асфалт, трамвайни линии в средата с 
ширина- 7м., отделени от пътните платна с две зелени ивици от 3м. Много богато са 
решени тротоарите и пешеходните и велосипедните пространства. Тротоарът е широк 8м. 
Друга важна надлъжна връзка е продължението на ул. „Анна Ахматова“ в източна посока 
до бул. „Копенхаген“, с което се осигурява удобна транспортна връзка от бул. „Ал. 
Малинов“ към бул. „Копенхаген“, ще има връзка към „Цариградско шосе“, към „Дружба“. 
Профилът на улицата в разглеждания обхват е с ширина 25м., с платно- 14м. В следващата 
фаза е предвидена нова дублираща улица, която е малко извън обхвата и минава покрай 
териториите на БАН с цел да се избегне претоварването на единствената в момента връзка 
към бул. „Ал. Малинов“ и центъра на града, по този начин ще се разтовари и самия „Ал. 
Малинов“. Новото по напречните улици- това е велоалеята по „Ресен“, пред училището и 
двуетажен автомобилен паркинг, който се намира вляво, пред метростанцията. Около 
зоната с очаквано най- интензивно застрояване се оформя примка със споменатия вече 
25м. профил и 14 м. пътно платно, която се очаква да поеме изцяло генерирания в нея 
трафик. По изброените трасета минават и захранващите инженерни мрежи, които са 
оразмерени да поемат количествата на максимално допустимото натоварване от 
застрояване. Независимо от предложените обществени паркинги, паркирането 
задължително следва да се осигурява в УПИ- тата. Новостите в застрояването са свързани 
с изискани с мотивирани предложения от собствениците промени в начина на застрояване 
на частните имоти и предвиденото разширение на училището, без да се променят 



стр. 3 от 8 
 

показателите на съответните зони. За зона Смф те са Плътност- 60%, Кинт- до 3,5 и мин. 
озеленена площ- 40%. Редукцията на площите по чл. 16 за всички имоти е 25%. В 
задължителните 40% озеленяване за всяко УПИ влизат и 25% с висока дървесна 
растителност, което означава, че четвърт от площта на УПИ- тата не може да бъде 
използвана за подземни паркинги или други дейности. Проектът предлага да бъдат 
обособени 5 УПИ за озеленяване с широк достъп, които ще включват освен растителност, 
също и площадки за спорт и елементи на техн. инфраструктура. Общата площ на УПИ за 
озеленяване с широк достъп е приблизително един хектар или приблизително 6% от 
територията. Разположени са както следва: три в източната част, едно при БАН и едно в 
централната част, където се предвижда да се изградят и открити спортни съоръжения.  

-инж. Недялкова: Благодаря за презентацията! Всеки, който има желание може да 
се включи в дискусията чрез опцията „вдигане на ръка“, както и в чат-канала.  

-Христо Илиев: Доста притеснително за живущите в Младост е,  че продължава 
застрояването на квартала и около него, макар и да съм наясно, че това е прието с ОУП, а 
и имотите са частни, въпреки това искам да задам няколко въпроса. 1. Относно 
двуетажния паркинг- дали става въпрос за настоящия буферен паркинг или за някакъв 
нов? 2. Дали общината има планове и дали са приготвени пари и средства за 
инфраструктурата, която трябва да се изгражда или ще се разчита на стила „Манастирски 
ливади“, където първо се застрояват жилищните сгради, а после идва инфраструктурата? 
3. Допуска ли се паркиране по улиците „Ресен“, „Ахматова“ и „Копенхаген“ и ако- да, 
защо е нужно? Не трябва ли да се обособят повече паркинги, а не да се паркира по тези 
улици? 4. Площите за озеленяване, които са пет на брой, обхващат и техническа 
инфраструктура. Опасението ми е тази инфраструктура да не обхване цялата площ или 
голяма част от нея. Благодаря! 

-арх. Здравков: Има една схема за паркирането. Може би е добре да помолим 
проектантите да изготвят и една схема за общото паркиране. Междувременно аз ще 
отговоря на втория въпрос, който е свързан със средствата за инфраструктура. След 
влизането в сила на ПУП, той се изработва за разлика от „Копенхаген“ като план по чл. 16, 
т.е. когато той стане факт веднага могат да започнат инвестициите в инфраструктура и 
изграждане на улици. Нещо, което ни възпира в момента с процедурите по изграждане на 
бул. Копенхаген“ е, че там има около 40000 кв.м. частна собственост, в момента сме в 
процедура по придобиване на собствеността, след което до края на годината заедно с 
нашата дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ се работи по изготвяне на 
инвестиционния проект, което означава, че ако придобием цялата площ под булеварда, ще 
могат да се направят инвестиции в бул. „Копенхаген“ още в рамките на следващата 
година, ако няма и обжалвания по процедурата и да видим необходимия финансов ресурс- 
нещо, което не зависи от нас. Предимството на този план е, че с придобитата собственост 
на общината, когато имаме и средства, веднага може да се пристъпи към процедури по 
изграждане на публичната инфраструктура, т.е. няма го този процес на отчуждаване, който 
струва не малко средства на СО. При анализи на други инфраструктурни обекти се оказва, 
че процедурите по отчуждаване са съпоставими като средства със самото строителство. 
Един огромен финансов ресурс се използва за придобиване на имоти, да не говорим за 
времевия хоризонт. Ще помоля някой от колегите- проектанти да коментира паркирането 
и озеленяването. 

-Мария Петрова, проектант от екипа на арх. Станоева: Здравейте! На схемата 
виждате местата на предвидените паркинги за свободно ползване. Общо, в ПУП сме 
предвидили 350 паркоместа с достъп от „Анна Ахматова“ и периферните улици, до 
метростанция 18 се предвижда изграждане на многоетажен общински паркинг. 

-арх. Здравков: Този паркинг не е в обхвата на разглеждания план. Той е предмет на 
друга разработка. По инициатива на Кмета на района направихме предварителни 
проучвания, касае се за терен, който е общинска собственост. По първоначални данни там 
ще може да се разположи многоетажен паркинг за около 250 автомобила. Този ПУП върви 



стр. 4 от 8 
 

в успоредна процедура, надявам се в рамките на тази година да го приключим като план. 
Той е от особена важност и в много по-напреднала фаза от плана, който представяме днес. 
По отношение на паркирането по улиците- няма как да е допустимо. Улицата е от III клас, 
там не се допуска паркиране. Паркирането на новото строителство трябва да е в рамките 
на УПИ. По въпроса с озеленяването, ако може да ми помогнете. 

-инж. Недялкова: Въпрос от чат канала от Роман Войнски. Защо е толкова малко 
озеленяването и защо е концентрирано в тези зони? 

-арх. Станоева: Зеленината е толкова колкото е възможно в рамките на 25-те %. 
Голяма част от тези проценти отиват, за да се реши комуникацията, да бъде тя достатъчно 
комфортна и добре проходима, за да поеме очаквания трафик. Озеленяването разчита и на 
40- те % озеленяване в имотите, от което 25% е и с висока дървесна растителност. 
Имотите са големи и компактни, няма как да ги разкъсаме с озеленяване. Затова сме 
търсили озеленяване на по- достъпни места, в централната зона или по периферията. 

-арх. Здравков: Профилите на улиците са избрани с достатъчна широчина, за да се 
проведе техн. инфраструктура, но и да се осъществи засаждане на улични дървета. А един 
от въпросите беше няма ли техн. инфраструктура да компрометира озеленяването. 

-арх. Станоева: Има само един трафопост в зелените площи. 
-арх. Здравков: на екрана виждате профилите на улиците, всички профили са 

предвидени с достатъчна възможност за улично озеленяване. Имаше един въпрос от чата: 
Защо не е концентрирано озеленяването в центъра? Ако арх. Станоева направи коментар. 

-арх. Станоева: Имотите са много големи, не бива да ги разбиваме. 
-Роман Войнски: Аз живея в квартала, в един от последните блокове, където „Анна 

Ахматова“ ще продължи тепърва да се разчирява. Озеленяването е толкова далеч от 
всички жилищни блокове, то е към „Метро“. 1. Кой ще ходи по цел;ия този път, за да се 
възползва от тези зелени площи? Тези три най-големи зони са твърде далеч и от 
живеещите в момента и от всички тези хора, които ще живеят в тези нови блокове. 2. От 
къде очаквате такъв сериозен трафик по „Анна Ахматова“? Кой ще иска да я използва от 
„Ал. Малинов“, не е ли твърде широка? Аз живея там и мога да ви кажа какъв е трафика. 
Сутрин всички оставят децата по „Ресен“ на училище и след това въртят по „Анна 
Ахматова“ към „Малинов“, за да си отидат към центъра. Ако някой иска да отиде към 
„Цариградско“, той ще си пътува по „Копенхаген“. Не разбирам защо „Анна Ахматова“ е 
толкова широка и не може ли това пространство да се използва за още озеленяване? Питам 
за озеленяването, защото имам малки деца, там има толкова малко зелени площи в 
квартала, че просто не е комфортно за живеене. 

-арх. Станоева: Тук говорим за бизнес- дейности, а не за комфортно обитаване. 
Основната функция на тази територия е многофункционална и свързана основно с бизнес, 
очаква се да се генерира голям трафик вътре, в самата нея. Основната част, в центъра, 
където се очаква най-голямо застрояване, е обримчена с една голяма примка, която да 
разтовари генерирания поток и да ги прати към „Копенхаген“, а да не отиват обратно към 
„Малинов“, защото в този участък „Анна Ахматова“ се запазва в сегашния си габарит и ще 
бъде много трудно да поеме трафика от новото застрояване, която е доста голямо като 
параметри. 

-инж. Недялкова: Въпрос от чат канала от Бойко Дерменджиев. Въпрос, касаещ 
УПИ IV. Да видим къде е УПИ IV. В него има имот, който е общински, номер 576. Това 
ще породи проблеми за в бъдеще, вероятно е допусната грешка и това трябва да се 
поправи. Имот 576 трябва да бъде изваден от УПИ. 

-арх. Станоева: Това трябва да се провери в кадастралната карта, при нас този имот 
не е общински. 

-инж. Недялкова: Става въпрос за много малка площ от 35 кв.м.  
-арх. Станоева: Тук говорим за чл. 16. Тази малка площ е отишла за улици, за 

озеленяване или нещо такова, те не са останали в това УПИ. 
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-Бойко Дерменджиев: За имот 576, след проверка установих, че той няма 
собственост, следователно е общински, а това може да породи проблеми и спорове при 
едно бъдещо проектиране. Нека да се провери.  

-арх. Станоева: Благодаря! Ще го направим. 
-арх. Здравков: Има готово представяне на велосипедната свързаност, ще помоля 

колегите да покажат този слайд по отношение на това, което се промени от предходния 
план. По бул. „Копенхаген“ е предвидено развитие на велоалея, която е разгледана в 
обхвата на ПУП с развръзки по „Анна Ахматова“, през комплекса, който се изгражда 
около „Кепитал форт“, с развитие към метростанция 19, „Дружба“. Схемата за 
велосипедното движение е допълнена със съответните връзки, които да дадат обслужване 
на тази територия в посока велоалеята, която се изгражда в момента по „Самоковско“, 
връзка с 19 метростанция по улица „Обиколна“, свързване на квартала в посока „север- 
юг“. Пешеходните връзки също бяха изследвани по отношение близостта до 
метростанцията. Бяха направени по- широки профили на тротоарите, които да позволят 
една по-добра пешеходна обвързаност в кеарталите. Предвиденото комплексно 
застрояване, макар и в УПИ, ще позволи да се осъществят такива връзки вътре в самия 
квартал като къси пешеходни връзки до 18 метростанция и бъдещата спирка на 
трамвайното трасе. 

-Сотир Иванов: Почти всички имоти попадат в устройствена зона Смф. Това са още 
хиляди квадратни метри застроена площ. В това каре освен 145 ОУ, което така или иначе 
обслужва Младост 1А, не е предвидено друго. По какъв начин тази територия ще има 
образователна, социална, културна, паркова инфраструктура? В центъра на квартал 4А 
има предвиден детски център, който ще поеме всички дейности, свързани с доучилищното 
обучение. Има и предвидено разширение на сегашното училище. 

-арх. Здравков: Ние сме на максималния процент на редукция на имотите, с тези 
25% сме редуцирали максимално тези имоти, за да може да бъдат обезпечени улиците, 
техн. инфраструктура, терените за озеленяване, терените за паркиране, аккто и този терен 
за социална инфраструктура.  

-Христо Илиев: 1. Защо е променено обръщалото и е по средата на „Копенхаген“, а 
не отстрани, както е било преди? Дали сте мислили за дългосрочно удължаване на тази 
трамвайна линия когато е възможно, а именно продължавайки напред и навлизайки към 
Младост 3 и 4? До колкото знам „Филип Аврамов“ е с такива широки габарити, защото е 
предвиждал трамвай. Обръщалото запушва ли бъдещо развитие или има възможност за 
такова? 

-арх. Здравков: Плана на бул. „Копенхаген“ беше приет с отделно производство, 
решение на ОС. Това проектантско решение беше разгледано в следствие на наше 
възлагане на колегите от екипа на общинското предприятие „София проект“ и се оказа, че 
е по- целесъобразно преместването на спирката и на обръщалото по този начин, с формата 
на сълза, за да може да бъде продължено трасето в западна посока след време. След 
обследването, „облякохме“ тяхното решение в този регулационен план, който пък е основа 
на екипа на арх. Венци Тодоров да провежда процедурите по отчуждаване. Радвам се, че 
той беше стабилизиран с административен акт и сме на път да придобием имотите, 
останаха само около 11 имота в съдебна фаза, за останалите оценките са връчени и се 
разплащаме. Надявам след лятото да приключим бързо производствата в съда, за да можем 
да довършим този важен за жителите на Младост булевард.  

-Сотир Иванов: Въпрос за кръстовището на „Ресен“ и „Копенхаген“. Гарантирано 
ли е, че след това застрояване там няма да се образуват тапи? Давам за пример 
„Симеоновско шосе“, където въпреки светофара, заради недомисленото решение тогава, в 
момента са невероятни задръствания. По какъв начин точно ще става свързването? 

-арх. Станоева: Кръстовището е предвидено на ниво, със светофарна уредба, но ние 
очакваме по-големия трафик и задръствания да са по- на юг, при обръщалото на трамвая, 
затова там е предвидена по- широка улицата е по-богато решено кръстовище. 
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-инж. Недялкова: Има включване от чат канала: Трамваят е предвиден към Младост 
4, до Околовръстното. Този проект окончателно ли отпада? 

-арх. Здравков: Напротив. Не сме казали, че отпада. Този проект разглежда 
възможността за трамвайно трасе и след 18 метростанция. Проекта, който днес 
разглеждаме граничи с бул. „Копенхаген“, има възможност за развитие в посока запад и от 
там да се търсят развръзките в посока „Софийски околовръстен път“. Концепцията за 
развитие на трамвая в западна посока не се компрометира, а е възможна след анализ. 

-Сотир Иванов: В момента връзката между Младост 3 и Младост 1А се случва по 
ул. „Радко Димитриев“ и ул. „Ресен“. Реално се завива надясно по бул. „Андрей Ляпчев“, 
прави се обратен завой и се отива към „Ресен“. Как ще се случва тази връзка? 
Кръстовището точно там, при „Сълзата“ също ли ще бъде със светофарна уредба? 
Булевард „Копенхаген“ ще бъде ли продължен до „Ал. Малинов“? 

-арх. Здравков: Относно булеварда- в момента сме в процедури по придобиване на 
собствеността, а физическото му изграждане ще стане на база проектите, които изготвят 
колегите от Дирекция „Строителство“, след което да се пристъпи към неговото 
изграждане.  

-арх. Станоева: Идеята ни е да облекчим „Ресен“, по която е предвиден паркинг и 
велоалея, но основния трафик да върви по примката, която обгръща основсното и най- 
голямо застрояване, стараем се да насочим трафика натам. Кръстовищата с „Копенхаген“ 
идват от проекта на „Копенхаген“, те са на ниво и със светофарна уредба. 

-инж. Недялкова: Въпрос в чат-канала, зададен от Антон: Къде в този план попада 
”Фонотроника“ ООД. Ако се запази тази сграда, това означава ли да очакваме застрояване 
и от другата страна на булеварда? 

-арх. Здравков: тази сграда не е в обхвата на плана и не е предмет на разработката. 
С този план не се предвижда застрояване от южната страна на бул. „Копенхаген“. 

-Валери Иванов: 1. Аплаузи за общината, че по жизнено важни за града и 
обществото въпроси предизвиква обществен дебат. 2. Ще си позволя една мисъл, която 
много харесвам, звучи малко абстрактно, но много точно. Кенет Кларк казва: 
„Градоустройството свидетелства за достиженията на една цивилизация повече от всичко 
друго, което тази цивилизация е създала. С всеки един такъв план ние отправяме послания 
за бъдещето. 3. Считам, че в условията на приоритет на пазара в нашето общество и 
безспорния стремеж на Общината да отвоюва своите позиции за защита на гражданските 
интереси, предложеният план е едно възможно, добро решение, създава усещането за 
подреденост, за яснота, за градоустройствена хигиена. Демонстрира един опит в условията 
на прословутия чл. 16 да реши проблемите на комуникационната, техническата, зелената и 
социалната инфраструктура. Той обаче генерира няколко въпроса, които се отнасят не 
само до този план, а и до възможното развитие на подробното устройствено планиране в 
съответствие с нашите нормативни документи и те са следните. Темата озеленяване беше 
коментирана, ясно е, че контурно разполагане на зелени площи на места, където е 
възможно, но не винаги целесъобразно, не решава проблема. Ясно е, че трябва да се 
намерят възможности, и то- нормативни, за ситуиране на зелени площи, най-пълно 
отговарящи на потребностите на обитаващите. Предвидено е озеленяване в съответните 
УПИ, само че то не винаги се реализира в неговата пълнота и са известни не малко 
подходи, чрез които то не се изгражда, а и те са масово недостъпни, което показва, че 
проблемите с озеленяването очевидно при тази съществуваща нормативна база при 
наличието дори на подобен професионализъм, са трудно решими. Втори въпрос, който се 
генерира. Внимателно проследих строителните петна, някои от тях са трудно релиазуеми 
като функция при бъдещо архитектурно-функционално решение. Някои по-деликатни 
петна, като Г- образните и П- образните предварително да бъдат подложени на едно 
обемно устройствено проучване, за да бъде доказана тяхната функционална 
целесъобразност. Говореше се и за паркирането. По улиците паркират коли, които пречат 
на движещите се други автомобили, което значи, че въпросът трябва да се реши или чрез 
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абсолютно и категорично недопускане или да се предвидят площи за паркиране по 
улиците, така че да не се пречи на движението и на градския транспорт включително. В 
заключение- настоящият план показва, че е възможен обществено- приемлив баланс на 
интереси- социални, граждански и на всички участници в градоустройствената практика. 
Желая успех! 

 -арх. Здравков: За озеленяването- гаранцията е ПУП и тези заложени 40%, а ние 
като администрация ще следим за спазването им. 

-Орлин Давчев: Към момента в зоната при училището, кръстовището на „Ресен“ и 
„Анна Ахматова“ паркирането е изключително проблемно. То включва живеещите в 
околните квартали, както и една производствена дейност в „Палмита“, което включва и 
тирове. Би ли могло този проблем да се отрази в тази разработка? И в момета са малко 
паркоместата и се паркира в полето. 

-арх. Станоева: Въпросът с паркирането ще остане винаги открит, той няма как да 
се реши в един такъм коплекс с изградени сгради. Между училището и изградените сгради 
е тясно, едва провираме продължението на „Анна Ахматова“. В напречната улица в посока 
БАН сме предвидили паркинг, но до самата „Паломита“ няма как да го предвидим. 

-Орлин Давчев: Така или иначе се променя границата на училището по „Анна 
Ахматова“, не би ли могло точно в тази част да се предвиди паркиране? 

-арх. Здравков: ще го изследваме като възможност. Благодарим! 
-Сотир Иванов: Факт е, че по ул. „Ресен“ е доста затруднено паркирането. Коли, 

паркирани и по тротоара, родители, които спират, заради училището. Предвидена ли е 
зона от типа “Kiss and ride” или “Drop off””- зона, в която родителите да оставят и вземат 
децата си, но по никакъв начин да не е позволено паркиране? Да има някакво учирение, 
където това да се случва, тъй като сутрин и вечер улицата е изцяло запушена. 

-арх. Здравков: Профилът, който предвижда плана, е доста богат и подобна зона 
може да бъде разработена с проект за организация на движението. Ще проучим с колегите 
пътни инженери за създаване на подобна възможност. 

-арх. Станоева: Желанието е тази улица да се разтоварва, а не да се натоварва. 
-Огнян Зашев: искам да изразя доброто си отношение към този ПУП. Всеки един 

такъв голям булевард е много важна връзка за всички, които живеем в района. Следващия 
етап, връзката с цариградско шосе на какъв етап е и кога се очаква да продължи? 

-арх. Здравков: Бул. „Копенхаген“ довежда трафика от бул. „Ал. Малинов“ към 
кръстовището със „Самоковско шосе“, разгледали сме варианти с екипа на общинското 
предприятие „София Проект“. Направлението към АМ „Тракия“ се поема от „Самоковско 
шосе“, направлението към центъра ще използва изградения пътен възел. Проучваме 
варианти и търсим разтоварване най-вече по направление на изнасянето от „Малинов“ по 
посока АМ „Тракия“, изнасяне на южните територии в посока изток. Основната функция 
на „Копенхаген“ е, че ще разтовари „Малинов“ точно в този участък, където хората търсят 
направление към „Тракия“. На финала сме с процедурите по отчуждаване.  

-Бойко Дерменджиев: Искам да поздравя всички, които са работили по проекта, 
както и СО. Той е доста балансиран. Направен е както трябва, с всички транспортни 
връзки, има доста зелени площи. Това е един проект, който заслужава своите адмирации. 

-инж. Недялкова: Тъй като въпросите се изчерпаха, ще помоля арх. Здравков да 
разясни какви са административните процедури оттук нататък. 

-арх. Здравков: Благодаря Ви. Всеки един от Вас до 19.07.2022г. може да подаде 
своите писмени препоръки, бележки, възражения, за да могат колегите в рамките на 
седмица да обработят тази инфрормация, за да можем да я представим пред вас на 
26.07.22г.  в обобщен вид, като се опитаме да сме максимално полезни и да дадем думата 
на тези от вас, които са направили предложения, да дадат своя коментар и да им 
отговорим. След това колегите от района ще го разгледат на експертен съвет. Процедурата 
ще завърши с разглеждане на ОЕСУТ и надявам се до края на годината да приключим 
ПУП с Решение на СОС. Решението на СОС, като краен административен акт подлежи на 



стр. 8 от 8 
 

обжалване, надявам се да сме намерили балансирания подход към тази територия, този акт 
да бъде достатъчно стабилен и да влезе до края на годината, за да може новообразуваните 
имоти, по силата на плана, посредством Заповед, издадена от колегите от района да 
получи своето индивидуализиране, а от СО да придобием всички площи, предвидени за 
широко обществено ползване, за да може да се отговори кога се очаква да могат да се 
правят последващите намеси в тази територия. 

 -инж. Недялкова: Благодаря на арх. Здравков, на арх. Станоева и на всички вас, 
които взехте участие в днешното представяне на преработен проект за ПРЗ- м. Младост 
1А- разширение- м. БАН- VII- VIII км.- първи етап, р-н „Младост“ СО. Закривам 
дискусията. Приятна вечер! 
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