
СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Уважаеми съграждани, 

На 07.02.2017 г. се проведе среща на кмета на район „Искър“  господин Ивайло 

Цеков с граждани на района с цел информиране за предприетите действия от районната 

администрация относно заграждането на прекия достъп през частен имот от спирката 

на градския транспорт на бул. „Професор Цветан Лазаров“ до магазин „Кауфланд“. 

Господин Цеков разказа накратко историята на събитията предшестващи 

затварянето на пешеходната пътека и предприетите от него и районната администрация 

последващи действия: 

След отказа на собствениците за доброволно съгласие за закупуване на тази част 

от имота, е изпратено писмено искане до Главния архитект на град София за допускане 

на изменение на плана за регулация на конкретния частен имот за осигуряване на 

въпросния пешеходен достъп. Главният архитект със заповед №РА50-59/01.02.2017 г. е 

допуснал това изменение, с което след като влезе в сила, ще може да бъдат стартирани 

процедурите по отчуждаване и придобиване на частта от имота от Столична община и 

използването му за пешеходен достъп. 

След обследване на възможностите на района, е предложено като устойчиво и в 

бъдеще решение изграждането на допълнителна пешеходна връзка с осветление и 

пасарелка между „Дружба-1“ и „Дружба-2“ на терен общинска собственост, западно от 

магазин „Кауфланд“.  

По време на срещата бяха показани и обсъдени в хронологичен ред плановете за 

регулация на частните имоти в тази зона и плановете за улична регулация (приложени 

по-долу) и беше предоставена възможност на присъстващите граждани за уточняващи 

въпроси и коментари.  

Обсъдени бяха и допълнителни въпроси свързани с развитието на район „Искър“ 

поставени от граждани присъстващи на срещата, като изложените предложения ще 

бъдат разгледани.  

Господин Цеков благодари на присъстващите за проявената активност и висока 

гражданска отговорност. Той изяви готовност да продължи и в бъдеще организирането 

на подобни информационни срещи и по други теми от обществен интерес за района.  

 



 

 

Първият план за регулация за 

„Пътна връзка между ж.к. „Дружба 1 ч. и                             

ж.к.  „Дружба 2 ч.“ е  одобрен със Заповед 

№  РД-09-50-605/15.10.1999 г. на Гл. 

архитект на София и изградена през 2001 

г. 

 

 

ПУП - м. „Комуникационна връзка между ж.к. „Дружба 1 ч. и ж.к. „Дружба 2 ч.“ 

План за регулация и застрояване в обхват: изток – трамвайно трасе, юг – бул. „Проф. Цв. 

Лазаров“, запад – улица-продължение на улицата пред бл. 156, север – открит 

топлопровод, одобрен с Решение № 97 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС. В този 

план е одобрен и УПИ-то през което минавала пътеката. 



 

План за регулация м. „Комуникационна връзка между ж.к. „Дружба 1 ч. и ж.к. 

„Дружба  2 ч.“ с одобрено УПИ І1600 – „за магазин, офиси, паркинг и ТП“, кв. 1 със                       

Заповед № РД-09-50-1222/17.11.2005 г. на Гл. архитект на СО. Това е плана за магазин 

„Кауфланд“. 

 

План за застрояване за магазин „Кауфланд“, одобрен със Заповед № РД-09-50-

1222/17.11.2005 г. на Гл. архитект на СО. 



 

 

План за регулация и застрояване м. „Дружба-разширение“ /ул. „Обиколна“/, 

одобрен с Решение № 71 по Протокол № 9/09.02.2012 г. в обхвата около Метрото. 

одобрен е по чл. 16 от ЗУТ, т.е. за всеки имот е отреден УПИ, а собствениците на имота 

отстъпват 17% от тях за улица – безвъзмездно. 

 

Предложение за изграждане на нова пешеходна връзка между Дружба 1 и Дружба 2 
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