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План за застрояване (ПЗ) на водоснабдителна помпена станция към обект „Аварийно изграждане на водопровод от 

с.Мало Бучино до гр.Перник“ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 

Днес 28.07.2022г. в изпълнение на Заповед № РОК22-РД09-223/30.06.2022г. за обществено 

обсъждане, издадена от кмета на р-н „Овча купел” СО, около 17,50ч. започна и се проведе 

заключителната дискусия по проект на „План за застрояване (ПЗ) на водоснабдителна помпена 

станция към обект „Аварийно изграждане на водопровод от с.Мало Бучино, район „Овча купел“, 

СО до гр.Перник“. 

 

 На него присъстваха представители на проектанта  и общинската администрация: 

Общинска администрация : арх.Хр.Георгиев- Гл. архитект 

Председател :                  инж.Калина Гакева 

За проектанта :               инж.Кирил Велиновски 

граждани 

Дискусията на проекта започна около 17,50ч.  

 

Инж.Калина Гакева запозна присъстващите с единственото становище постъпило по 

проекта, а именно от „Овъргаз-мрежи“ АД. Изпратена е покана за дискусията до подателите, но 

не присъства представител.  

Отговор по становището даде представителят на проектанта, който изтъкна, че в обхвата на 

процедирания план за застрояване, т.е. в обхвата на резервоара и помпената станция, не се 

засягат мрежи на „ОВЪРГАЗ“. Това е видно и от тяхното становище по проекта при избора на 

мястото на помпената станция. Всичко е съгласувано предварително. Проектантът подчерта, че 
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наблизо няма мрежи на „ОВЪРГАЗ“, още повече в обхвата на помпената станция. Освен това в 

12км-тровото  

трасе няма конфликтни точки между двете мрежи. „ОВЪРГАЗ“ имат идеен проект за техни 

мрежи, които не засягат имота, за който е ПЗ на помпената станция. Проектът за аварийно 

изграждане на водопровода по никакъв начин не засяга мрежи на „ОВЪРГАЗ“. 

Вече има готови работни проекти за обекта, които са съгласувани с „ОВЪРГАЗ“.  

Предоставена бе думата на Главния архитект на района за въпроси, но той изрази мнение, 

че няма неизяснени въпроси.  

Проектантът отново изтъкна, че това е единственото възможно решение, заради 

необходимостта от електрозахранване с висока мощност.  

Обърнато беше внимание, че помпената станция се разполага в зона „Тзв“ съгласно ОУП на 

Столична община.  

Представителят на проектанта посочи, че проектът е сгласуван и с горското стопанство. 

Дори на практика теренът е избран съвместно, за да се избегне премахването на дървета. В 

близост действително има гора, но петното не засяга висока дървесна растителност.  

Арх.Хр.Георгиев изрази заключението си, че с предложението не се накърняват ничии 

интереси и затова той няма причина да е против този проект. 

Представянето завърши около 18,05ч. 

 

 

арх.Хр.Георгиев   ........................................... 

 

 

инж.Калина Гакева       ........................................... 


