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До: 
Кмета на Столичната 
община – Район Средец 
 
Копие до: 
Главния архитект на 
Столичната община 

 

НЕГАТИВНО СТАНОВИЩЕ 
относно 

проект за застрояване на парк Борисова градина и 
унищожаване Столичен колодрум Сердика 

 (съгласно Ваша Заповед № РСЦ18-РД09-162 / 20.11.2018 г.) 
от 

Светлозар Красимиров Алексиев 
тел.: (0887) 87 89 86; e-mail: svetlozar@sveon.bg 

 
Уважаема госпожо Районен кмет, 
 
С настоящото становище бих искал да изразя негативното си мнение като 
гражданин относно обявените с Ваша Заповед № РСЦ18-РД09-162 от 
20.11.2018 г. планове за застрояване на парк Борисова градина и окончателно 
унищожаване на Столичния колодрум Сердика. 
 
Борисовата градина е най-големият обществен селищен парк в столицата на 
държавата. Разположен е в едни от най-централните и привлекателни части на 
града и е обект с изключителни обществени функции. Поради огромния инте-
рес на частни собственици да превземат за свои собствени нужди и цели тере-
ни от парка, както и поради слабото и некомпетентно управление през години-
те и на държавата, и на Столичната община, паркът постепенно, неотменимо и 
явно безвъзвратно се унищожава, което от своя страна генерира огромно 
гражданско недоволство. 
 
Поради това, всяка намеса в парка следва да бъде премерена, обмислена и 
съгласувана с гражданите като бъдат балансирани обществените интереси. 
 
Както вече Ви уведомих с подробна жалба провежданото от Вас обществено 
обсъждане е в нарушение1 на разпоредбите за оповестяване и публичност, 
съгласно Наредбата за провеждане на обществени обсъждания на Столичната 
община. Поисках процедурата да бъде отменена, тъй като е незаконосъобраз-

                                                        
1 Нарушени са разпоредбите на чл. 20, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за реда и начина за провеждане 
на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на 
територията на Столична община 
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на, но получих мълчалив отказ от Ваша страна. Тъй като в посочената по-горе 
заповед Вие сте определила себе си като лицето, осъществяващо контрол по 
изпълнението й, то за мен става ясно, че Вие умишлено и целенасочено дейст-
вате срещу обществените интереси и правата на гражданите да участват във 
взимането на решения от страна на местната власт. 
 
По съществото на предложените планове бих желал да изразя острото си 
несъгласие с подобни намерения. 
 
Към материалите по общественото обсъждане е публикуван документ с наиме-
нование “мотивирано предложение“. Този документ представлява чертеж без 
никаква правна стойност, който по никакъв начин не може да бъде определен 
като “мотивирано предложение“, тъй като не става ясно какво налага подобна 
груба и несъобразителна намеса. Липсва каквато и да било обосновка на наме-
ренията и анализ на обстоятелствата. 
  
В посочения чертеж се прави предложение за промяна предназначението на 
почти цялата площ на Колодрума и превръщането й в игрища за футбол. В този 
смисъл Колодрума ще спре да бъде Колодрум, а ще бъде съвкупност от игрища 
за футбол, оградени с неизползваема писта. 
 

 
Столичен Колодрум Сердика 

Заключен с катинари, 06.12.2018 г. 
 
Абсолютно нищо не налага превръщането на Колодрума в игрища за футбол. 
Към настоящия момент на разстояние от 400 метра от Колодрума има поне 11 
футболни игрища (броих ги на 06.12.2018 г.). Каква обществена нужда се задо-
волява и какво изисква построяването на още три игрища? 
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Столичен Колодрум Сердика 

Заключен с катинари, 06.12.2018 г. 
 
При построяването на посочените игрища ще бъде унищожена вътрешната 
зона на пистата. Игрищата ще бъдат опасани с трайни огради и ще бъдат изгра-
дени допълнителни обекти – поредните будки и бараки, които ще възпрепят-
стват видимостта към пистата. Оградите ще бъдат прекалено близо до пистата 
и няма да осигурят необходимата видимост и безопасност за колоездачите. 
Влизането и излизането на хора от игрищата ще представлява допълнителна 
опасност както за колоездачите, така и за спортуващите футбол. 
 
В закритите колодруми е възможно спускането на лека платнена ограда около 
вътрешното пространство, която може да бъде премахвана при използване на 
пистата. В предложения проект за Борисовата градина е невъзможно поставя-
нето на лека ограда, тъй като няма покрив, за който да бъде закачена. Поради 
това ще бъдат изградени тежки огради с вертикални колони и напречни греди, 
които ще бъдат трайно закрепени. Такива огради в момента има около ВСЯКО 
от съществуващите игрища в Борисовата градина и гражданите могат да 
добият представа какво предстои да се случи и тук. 
 
В този смисъл изложеното твърдение, че става въпрос за “преместваем“ обект 
е манипулативно и цели заблуждаване на гражданите. Нищо в този комплекс 
не е преместваемо. Собственикът му няма да си го прибира вечер вкъщи.  
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Говорейки за манипулации, следва да отбележа, че съгласно чертежа възло-
жителят на тези промени в устройството на територията е “Национална спортна 
база мини футбол“ ООД. Това дружество съдържа в името си “национална“, но 
в него няма нищо “национално“. Става въпрос за дружество с ЕИК 204907470, 
чиито собственици са физическите лица Петър Николаев Дилчев, Борислав 
Руменов Александров и Братан Димитров Братанов. Наименованието на тази 
фирма цели да заблуди обществото с това, че тя има нещо общо с “Национална 
спортна база“ ЕАД (ЕИК: 831635354), което е 100% държавна собственост. 
 
Съгласно Кадастрално-административната информационна система на Аген-
цията по геодезия, картография и кадастър Колодрумът се намира в поземлен 
имот с номер 68134.109.39, който е частна държавна собственост. Доколкото 
знам обектът се стопанисва именно от “Национална спортна база“ ЕАД. 
 

 
 
Поради горното обстоятелство частното дружество със заблуждаващо наиме-
нование няма правомощия да иска промяна в предназначението на Колодрума. 
Съгласно разпоредбите на ЗУТ и трайната съдебна практика в Република 
България, закрепена със стотици решения по въпроса, наемателите или други 
видове лица, които не са собственици на съответния имот, нямат правни инте-
реси по ЗУТ. Поради това, посоченото дружество няма право да дава “мотиви-
рани предложения“ за преустройство на Колодрума, следователно Столичната 
община не следва да уважава отправеното искане. 
 
На последно място искам да отбележа, че в настоящия момент Столичната 
община работи по изготвяне и приемане на подробен устройствен план за парк 
Борисова градина2. Тъй като паркът се намира частично в управлявания от Вас 
район, Вие лично бяхте част от процедурата по подготовка, разглеждане и 
обсъждане на проекта за ПУП. Този проект все още не е приет, но се чака от 
обществото от години, а виновникът за забавянето му не са гражданите, а 
Столичната община. 
 

                                                        
2 https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/8UUoDmGz6Y0%3D 
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С подобни планове за застрояване се цели заобикаляне изискванията на бъде-
щия подробен устройствен план на парка. И това не е случайно! 
 
До момента публично представените намерения показаха, че се готви план за 
консервативно управление на парка, за запазване на неговото предназначение 
като обществен парк и изчистването му от несвойствени дейности. Един от 
основните приоритети беше преосмислянето на местоположението на спорт-
ните обекти. Частта на парка, в която се намира Столичния колодрум, беше 
предвидено да бъде обявена за резерват на градинското и парковото изкуство 
с особено обществено значение3. 
 
Съгласно проекта за бъдещ ПУП Колодрумът е определен като обект “със 
самостоятелна превантивна устройствена защита, поради голямата [му] исто-
рическа, културна и обществена значимост“4. 
 
Вместо в качеството си на Районен кмет да изисквате от ръководството на 
Столичната община по-бързото процедиране на плана, който ще регулира 
защитата на парка, Вие прокарвате проекти, целящи обслужването на личните 
интереси на частни лица, експлоатиращи обществените пространства. 
 
Одобряването на подобни проекти за застрояване неминуемо ще доведе до 
нови и нови искания. Следващата година ще бъде поискано поставянето на 
“балон“. Как ще бъде използвана пистата тогава? Колоездачите ще обикалят 
балона? Така ли? Хубаво ли ще бъде така? А полянките в парка защо да стоят 
празни? Да направим и там 10-15 футболни игрища? 
 

 
Бъдещето на Столичен Колодрум Сердика – “нови терени балон“ 

06.12.2018 г. 
 
Това не представлява никакъв баланс на обществените интереси. 
 

                                                        
3 Съгласно чл. 7 от Специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване към ПУП-
ПРЗ/ИПРЗ на м. “Парк Борисова градина“ към проекта за подробен устройствен план 
4 Съгласно чл 30, ал. 4 от същите 
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Паркът на първо място е парк – природа, растителност, пътеки, парково обза-
веждане. Всички останали дейности са второстепенни и не могат да имат пре-
вес над основната функция на средата. 
 
С оглед на гореизложените факти и обстоятелства се надявам, че Столичната 
община, в т.ч. Кметът на Район Средец ще отхвърлят отправеното искане за 
застрояване на парк Борисова градина и окончателно унищожаване на 
Столичния колодрум Сердика. 
 
Настоявам Главният  архитект на Столичната община да откаже одобряването на 
тези планове. 
 
С уважение, 
 
 
 
 
Светлозар Алексиев 
07.12.2018 г. 
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