ОТЧЕТ
за дейността на общинския съветник Вили Лилков
за периода 2007 – 2010 г.
Настоящият отчет представя дейността ми като общински
съветник за тригодишен период от настоящия мандат, която е
документирана чрез решения на СОС или е отразена в протоколите
от неговите заседания.

I.

Позиция в СОС:

– Зам.-председател на Политическата група на общинските съветници
от ДСБ;
– Член на три постоянни комисии:
ПК по местно самоуправление и нормативна уредба;
ПК по стопанска политика и общинска собственост (зам.-председател);
ПК за децата, младежта, спорта и туризма.

II.

Организирани приемни за граждани в столицата:

– район Триадица – клуб на ДСБ – всеки петък;
– район Красна поляна – клуб на ДСБ (декември 2007 – април 2010) –
последен четвъртък на месеца;
– район Слатина – клуб на ДСБ – първи понеделник на месеца;
– район Студентски – клуб на ДСБ (декември 2007 – март 2010) – втори
вторник на месеца;
– Столична община – сряда от 10 ч.

III. Доклади до СОС с взети по тях решения:
1. Вили Лилков, Владимир Кисьов: „Наредба за символиката
и отличията на Столична община”
Първата Наредба на Столична община за вида, съдържанието и
начина на използване на символите и знаците на Столична община, както
и вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на
отличията на Столична община. Тя урежда статута на Деня на София и
Празника на София и стаута на знамето на столицата.
Гербът е описан в Наредбата, както и възможните варианти на
използването му и формите, под които се връчва като отличие.
Подробно са разработени въпросите за уникалността на знамето,
на Почетните книги и на официалния печат на Столична община, както и
начина на тяхното съхранение.

2. Доклад и решение за разработване на „Програма за
изграждане на училищни спортни зали”
СОС прие до края на мандата да започне изпълнението на Програма
за изграждане на 25 модерни училищни спортни зали в София за нуждите
на ученическия и кварталния спорт.
3. Доклад за цялостно преустройство на пазарите:
– “Димитър Петков” и облагородяване на разделителната ивица
на едноименния булевард в участъка от ул. “Цар Симеон” – бул.
“Александър Стамболийски”, и
– „Женския пазар”, който да се превърне в пешеходна зона, а в
участъка от ул. “Кирил и Методий” до бул. “Сливница” да се разположи
пазар за зеленчукови и промишлени стоки.
Организирана бе пресконференция с Инициативен комитет
«Възраждане» за представяне на проблемите на живущите в квартала.
В момента се подготвят работните проекти за преустройство на
двете зони.
4. Вили Лилков, Владимир Кисьов: Предложение към
кмета на София за: “Предприемане на действия от страна на
Столична община за осигуряване на свободен достъп на граждани
до парка на Военната Академия „Г. С. Раковски” в столицата”
Паркът вече е достъпен за граждани.
5. “Разработване на Програма за подготовка на
Историческия център на София за номиниране за Световно
културно наследство”
СОС взе решение за предприемане за целенасочени действия за
изпълнение на концепцията, приета в Общия устройствен план и в
Общинския план за развитие на София до 2013 г. за номиниране на
Историческия център на София за Световно културно наследство.
Идеята е подкрепена с официалните становища от Общинско
предприятие „Стара София” със Софийски исторически музей;
Българска академия на науките – Център по архитектурознание; Съюз на
архитектите в България и Български национален комитет на ИКОМОС.
В момента се работи активно по експониране на античния град
Сердика и се изпълняват консервационни работи в Историческия център.
По инициатива на ДСБ – Триадица бе направен филмът “Културно
наследство в риск” (достъпен в Интернет) и бе организирана
пресконференция от ДСБ – Триадица.

6. “Създаване на общинска структура за проучване,
експлоатация и развитие на минералните извори в София”
С решението се постави началото на нова политика на Столична
община по отношение на минералните извори в София. СОС поиска от
държавата седем минерални находища и възложи на кмета да създаде
общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на
минералните води.
По инициатива на ДСБ – Триадица бе направен филмът
“Минералните извори – занемареното богатство на София”
(достъпен в Интернет) и бе организирана публична дискусия с водещи
специалисти в Дома на архитекта в София.
7. Вили Лилков, Ангел Джамбазки, Христо Ангеличин,
Стефан Иванов: Доклад за: “Поетапно премахване на “Селище
на строителя” (бивши Виетнамски общежития) и решаване на
жилищния проблем на законно настанените в него социално
слаби семейства”
Заедно с районния кмет и общински съветници осигурихме
финансиране и бе изграден полицейски пункт на входа на селището.
По проблема със селището се работи от столичната
администрация.
8. Вили Лилков, Иван Нейков: Доклад за “Създаване на
Център за градско развитие на Столична община”
В резултат от тази иницатива СОС създаде „Асоциация за
развитие на София”, която систематично и целенасочено да събира
данни за състоянието и развитието на градските системи; да привлича
експертен и научен потенциал за решаване на най-важните проблеми на
на града; да предлага ефективни решения за кризисни ситуации и да
привлича средства по европейски проекти.
9. Група общински съветници: „Доклад за състоянието и
изготвяне на стратегия за развитието на туризма в ПП „Витоша”
Работна междуведомствена група извърши цялостен анализ на
състоянието и собствеността на Природен парк „Витоша” и предложи
стратегия за неговото развитие.
10. Вили Лилков, Димитър Бъчваров: Доклад за
„Разработване на програма за подмяна и поставяне на нови
указателни и информационни табели на улици, площади,
жилищни комплекси, паметници на културата и други значими
обекти – общинска собственост на територията на Столична
община”

11. „Контрол върху базовите станции на GSM-операторите
в София”
Решението бе наложено поради увеличаващото се притеснение сред
гражданите от масовото и безконтролно от страна на Столична
община поставяне на базови станции. Гражданите не са информирани за
нивата на електромагнитните полета и на съответствието им със
съществуващите норми. Не се извършва текущ контрол, а много станции
са поставени без необходимата документация.
Заедно с група доброволци, по инициатива на ДСБ Триадица,
изготвихме публичен регистър на базовите станции на територията на
Столична община, който е достъпен в Интернет.
12. “Отмяна на план за застрояване в Лозенец и за
изграждане на детска площадка”
С решението се отмени план за застрояване в кв. Лозенец (между
улиците “Резньовете” и “Св. Седмочисленици”) и се възложи изграждане
на детска площадка и озеленяване на мястото.
Детската площадка е реализирана от кмета на района Прошко
Прошков със средства от Приватизационния фонд на Столична община.
13. „Решаване на дългогодишен проблем в междублоково
пространство в ж.к. Красна поляна и отмяна на решението за
застрояване на зелените площи”
Съвместна инициатива на ДСБ – Красна поляна, общински
съветници и граждани.
14. „Даване на съгласие и съфинансиране на читалище
АУРА за участие в проект на „Красива България”
С решението си СОС даде съгласие читалище АУРА да
кандидатства с проект на обща стойност 200 000 лв по програма
„Красива България” за основен ремонт на читалищния салон. Столична
община ще съфинансира проекта с 60 000 лв, читалището ще осигури
40 000 лв, а останалата сума се отпуска по програмата.

IV. Инициативи за паметници и паметни знаци
1. „Поставяне на мемориална плоча в памет на убитите
след 9 септември 1944 г. шестима възпитаници на II-ра Софийска
мъжка гимназия – Петър Пейчев, Борислав Йорданов, Богдан
Величков, Бойчо Балтов, Михаил Бояджиев, Пейчо Апостолов”
Паметната плоча е изработена с активното съдействие на д-р
Николов и е поставена във фоайето на 22-ра гимназия „Г.С. Раковски”.
2. „Изграждане на Паметник на жертвите на
комунистическите режими в света”
Чрез национален конкурс е избран проект на Паметника, който е
изработен от скулптора Вълко Ценов и арх. Иво Панталеев. Мястото на
Паметника е определено в градинката на църквата „Св. Св.
Седмочисленици”.
3. „Поставяне на паметна плоча на фасадата на Първа
МБАЛ, в памет на лекари и студенти по медицина жертви на
комунистическия терор 1944 –1989 г.”
Паметната плоча е изработена от скулптора Николай Зиков и е
поставена върху фасадата на болницата.

4. Общински съветници от ДСБ и СДС: „Изграждане на
паметник на Светослав Лучников”
Мястото на паметника е определено в градинката на ул. „Цар
Иван Асен II”, ул. „Н. В. Гогол” и ул. „Янтра”. В момента се
изработва макета, извършва се геодезично заснемане на
градинката. Осигурени са средствата за изграждане на паметника.

5. „Поставяне на паметна плоча на кап. Д. Списаревски” на
ул. Солунска, район Триадица
Паметната плоча се изработва от Инициативен комитет.
6. „Поставяне паметна плоча на писателя д-р Милчо Радев
на улица “Уйлям Гладстон”
Паметната плоча е изработена и поставена.
7. “Именуване на улица в район Слатина и поставяне на
барелеф в памет на академик Ростислав Каишев”
Паметната плоча се изработва от колегите на акад. Каишев
от Института по физикохимия на БАН.
8. “Именуване на безименна улица в гр. София и поставяне
на барелеф в памет на писателя Ивайло Петров”
Паметната плоча се изработва от Инициативен комитет.
9. “Поставяне на паметна плоча върху сградата на бул.
“Ген. Тотлебен” N 13 в памет на проф. Стефан Димитров”
Инициатива на проф. Ивана Енева. Паметната плоча се
изработва от студенти от НХА.

V. Инициативи за именуване на улици
1. “Именуване на безименна улица в район Студентски на
името на проф. Стефан Димитров”.
2. „Именуване на улици в район Студентски, кв. Малинова
долина, на името на Константин Муравиев, Станимир
Станимиров, Георги Кьосеиванов и Евгений Силянов”.
3. „Именуване на безименна улица в гр. София в памет на
писателя Стефан Дичев”.
4. „Именуване на безименна улица и преименуване на улица с
дублирано име на територията на м. „Студентски град”, район
Студентски, на името на проф. Боян Каменов и проф. Хараламби
Попйорданов”.

5. „Преименуване на ул. “Жабокрек”, находяща се в ж.к. “Лев
Толстой”, район Надежда – Столична община с името „Дядо
Желю войвода”.
6. „Именуване на улица в район Студентски на името на проф.
Иван Саръилиев”.
7. “Именуване на безименни улици на територията на м.
„Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район Лозенец – „квартал на
физиците”.
8. “Именуване на улици в кварталите Овча купел, Триадица и
Слатина в памет на европейците-първостроители на София”.

VI. Питания към кмета на Столична община
по актуални въпроси
1. Относно: Неизпълнение на решение на СОС за изработване на
проект за преустройство на пазар „Димитър Петков” и
неизпълнение на финансирания от СУСОПФ проект за
възстановяване на зелените площи на булевард „Димитър
Петков”.
2. Относно: Писма и жалби на живущите в блокове NN 365, 366,
366А, 367, 367А на жк. „Света Троица” – район Илинден, срещу
застрояване на зелени площи.
3. Относно: Изпълнение на Решение на СОС за „Разработване на
Програма за подготовка на историческия център на София за
кандидатстване за световно културно наследство.”
4. Относно: Изпълнение от концесионерите по чистотата на
дейността “машинно метене”.
5. Относно: Наложителна промяна на организацията с пътни знаци
на платеното паркиране в Синята зона в столицата.
6. Относно: Премахване на незаконен строеж „Търговски комплекс
Валенсиана” в район Лозенец.
7. Относно: Възможността за разкриване на пряка автобусна линия
от Централна ж.п. гара до район „Люлин”.
8. Относно: Възникналата ситуация със здравната служба в с.
Мрамор и действията на Столична община
9. Относно: Проект за Функционално, обемно-пространствено
решение и градско обзавеждане на “Женски пазар” и бул.
“Стефан Стамболов” за м. “Зона Б-2-част”.

10. Относно: Генерален план за организация на движението в
Столична община.
11. Относно: Неизпълнение на Решение № 616/27.07.2007г. на СОС
за създаване на електронна система за обработка на документите
на СО и СОС.
12. Относно: Проект за превръщане на хотел „България” в
мултифункционален търговски център.
13. Относно: Неизпълнение на Закона за концесиите и на решение на
СОС за въвеждане на система за контрол на концесиите,
предоставени от Столична община.
14. Относно: Възможността за свободен достъп на граждани в парк
„Врана”.
15. Относно: Продажбата на билети в маршрутните таксита в
столицата.
16. Относно: Приходите от туристическа такса и нейното
изразходване.
17. Относно: Неизпълнение на Решение на СОС N 819 от 18.12.2008
г. за разработване на „Програма за подмяна и поставяне на нови
указателни и информационни табели на улици, жилищни
комплекси, паметници на културата и други значими обекти на
територията на Столична община”.
18. Относно: Състоянието на Предгаровия площад на Централна ж.п.
гара.
19. Относно: Контрола върху монтирането на базовите станции на
телекомуникационните оператори в София и информираността на
гражданите за нивото на тяхното излъчване.
20. Относно: Предприетите действия по изпълнение на решение на
СОС N 392 от 11.06.2009 г. за „Публичният контрол върху
базовите станции на GSM-операторите”.
21. Относно: Приходите на Столична община от използването на
стълбовете за улично осветление, стълбовете на контактната
мрежа и общински сгради и терени от разположените върху тях
базови станции на мобилните оператори.
22. „Защо софийския бизнес не получава данъчни известия за такса
смет и данък сгради за нежилищните си имоти?”
23.Относно: Изпълнение от администрацията на Столична община
на изискванията на Наредбата за символиката и отличията на
Столична община.
24. Относно: Действията на СО по повод влизането в сила от
01.05.2009 г. на Закона за управление на етажната собственост.
25.Относно: Промени в плана за регулация и застрояване на кв.
Дианабад.

26. Относно: Две сгради паметници на културата в столицата, които
скоро ще бъдат безвъвратно погубени
27. Относно: Груби нарушения при организиране и изпълнение на
обществени поръчки в район Възраждане
28. Относно: Незаконните гаражни клетки в столицата.
29. Относно: Скулпторните композиции, поставени в зелените
площи на бул. „Евлоги Георгиев”.
30. Относно: Отражението на световната финансова криза върху
лихвите по кредитите на Столична община.
31. Относно: Необходимостта от спешна намеса на Столична община
за разрешаване на проблем на лекари и стоматолози, работещи в
кабинетите на СЦ-ХІV ЕООД (в ликвидация).
32. Относно: Необходимостта от предприемане на мерки за
подобряване на бързата медицинска помощ в селата на Столична
община.
Заключение
Извън отчета остават многобройните срещи с граждани,
граждански комитети, организации (и работата по поставените
от тях проблеми), пресконференции, кръгли маси, дискусии, участие
в експертни групи, позиции в печата и електронните медии и много
други...
Вили Лилков

