
Първото заседание на Столичен общински съвет за новата 2012 г. започна с прочитане на 
депозираната оставка на председателя на СОС – Андрей Иванов. В съответствие със законовите 
разборедби, Иванов поиска да бъде освободен от поста си по лични причини. Взимайки думата в 
зала, Иванов благодари на общинските съветници от предишния и настоящия мандат за 
плодотворната работа. 

Председателят на политическата група на ГЕРБ в СОС Малина Едрева предложи 
кандидатурата на Елен Герджиков за овакантения пост на Председател на Общинския съвет. Той 
от своя страна прие кандитатурата като благодари за подкрепата, оказана от собствената му група, 
а към останалите съветници отправи призив за сътрудничество, споделяйки виждането, че в 
редиците на БСП има „качествени професионалисти“, а в лицето на Синята коалиция вижда 
естествен съюзник.  

Непосредствено след изказването Жельо Бойчев от БСП поиска думата, за да изрази своето 
мнение, че едва три месеца след началото на новия мандат на СОС политическата група на ГЕРБ е 
нанесла сериозен удар върху работата на Столична община. Бойчев оприличи начина на действие 
на изпълнителната комисия на ГЕРБ на този на Политбюро и подчерта, че оставката на 
председателя на СОС и изборът на негов заместник трябва да се случва в заседателната зала на 
СОС, а не на пресконференция преди това. Председателят на политическата група на БСП 
окачестви цялата ситуация като фарс, доказващ неуважението на управляващите към опозицията. 

Подобно бе и мнението, изразено от Владимир Кисьов. Синият съветник изрази недоумение, 
защо е трябвало по-малко от три месеца по-рано да се гласува друг председател, щом е имало 
индикации за назряваща криза. Кисьов допълни, че в началото на мандата е хубаво да се даде 
кредит на доверие, но подчерта, че такъв кредит ще изисква още по-голяма взискателност и строго 
наблюдение над неговата дейност. Той пожела на кандидат-председателя да не забравя, че в 
случай, че бъде избран, той ще бъде пръв между равни и изрази надеждите си, че изразеното 
намерение за сътрудничество ще се осъществи и на практика.  

Георги Кадиев от БСП също пожела да се обърне към Общинския съвет, като обясни, че ще 
последва решението на групата на БСП да не участва в избора на нов председател, но ако все пак 
трябваше да пусне гласа си, би гласувал против, защото макар и Андрей Иванов да си отива, 
„андрей-ивановщината“ в Столичния общински съвет остава. 

Предизвикан от изказванията, Орлин Алексиев от ГЕРБ направи спорно изказване, 
оправдавайки едноличните действия по избора на нов председател на СОС на ГЕРБ със 
спечеленото в София мнозинство и подкрепа от софиянции, завършвайки с патетичното 
„Победителите не ги съдят“. 

Росен Малинов от БСП определи начина, по който първоначално бе оповестена 
кандидатурата на Елен Герджиков като обида за местната власт и подчерта вярата си, че макар и 
да не си признават, повечето съветници от ГЕРБ също са съгласни с това. 

От името на цялата група на БСП, Жельо Бойчев обясни, че мотивите на червените да не 
участват в гласуването и съответно да не подкрепят Елен Герджиков не се различават от мотивите 
им да не подкрепят Андрей Иванов три месеца по-рано. Според думите на Бойчев замяната на 
един човек на Цветан Цветанов с друг такъв не могат да се окачествят като гарнация, че след три 
месеца няма да последва процедура по нов избор. 

При последвалата процедура по таен избор от общо гласувалите 42, кандидатурата на 
Герджиков бе подкрепена от 39 съветници, с три недействителни бюлетини.  

Следващата точка от дневния ред бе питане от г-н Вили Лилков – общински съветник от 
ДСБ относно изпълнение на Решение на СОС за създаване на общинска структура за проучване, 
експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община. Заместник-
председателят на СОС обяви, че не се задоволява с предоставения му отговор и заяви на кмета, че 
ще внесе ново питане след няколко месеца, освен ако кметът не внесе доклад, обясняващ 
функциите на предвидения нов отдел „Благоустройствени дейности и природни ресурси“, в чиито 
компетенции ще бъде и експлоатацията на миниралните извори в София. В отговор кметът обясни, 



че създаването на това ново звено е предвидено за гласуване в дневния ред на настоящето 
заседание като обеща в кратки срокове да внесе доклад по темата за експлоатацията на 
минералните води. 

Дискутирано бе и питането на г-н Ангел Джамбазки относно премахване на незаконни 
заграждения, ограждащи незаконен паркинг, използван от Народното събрание, намиращ се 
между катедрален храм „Св. Александър Невски” и сградата на Народното събрание. Според 
твърденията на общинския съветник от ВМРО основанията за обособяване на паркинга, използван 
от Народното събрание, не отговарят на закона. Джамбазки дори оприличи този паркинг на катун, 
намирайки прилики между незаконните начини за присвояване на публична общинска 
собственост. По сметки на Джамбазки Народното събрание плаща една трета от реалната цена, 
която би следвало да плаща за ползването на тези паркоместа – отстъпка, която той окачестви като 
ненужна. Джамбазки обяви също, че след края на сесията възнамерява да внесе доклад за 
премахването на този паркинг. Кметът на София увери Джамбазки, че по въпроса са започнати 
разговори с Председателя на Народното събрание и СДВР, за да се разреши в най-кратки срокове. 

Двете питания на Георги Кадиев относно изграждането на интегрирана система от 
съоръжения за третиране на битовите отпадъци и относно изпълнението на проект „Културните 
паметници на София – интерактивна карта и интернет каталог” също бяха разгледани. В отговор 
на въпроса на Кадиев за точна дата за започване на изграждането на интегрираната система кметът 
г-жа Фандъкова обясни, че понастоящем се извършват работни дейности по първия етап на 
изграждане на съоръженията и текат процедури за избор на изпълнители за следващите етапи. 
Като конкретен срок за изграждане и въвеждане на съоръжението в експлоатация зам. кметът 
Мария Бояджийска посочи края на 2014 г.  

При разглеждането на т. 7 относно утвърждаване на промени в структурата на Столична 
общинска администрация Владимир Кисьов поиска отлагането на доклада, но искането не беше 
уважено. Не бе прието и предложението на Георги Кадиев за сливане на дирекциите „Култура“ и 
„Образование“. Точката предизвика сериозни дискусии, като отношение взеха представители на 
всички представени политически групи в СОС. В крайна сметка, точката беше приета само с 
гласовете на съветниците от ГЕРБ. Мнозинството от останалите представители на софиянци 
гласуваха „въздържал се“.  

На заседанието бяха разгледани и приети още доклади относно : 

• наименуване на безименна улица на името на Пиер дъо Ронсар – френски поет, чийто 
произход историята свързва с гр. Свищов и България; 

• проект за Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2011-
2020 година; 

• избиране на съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд. 
 

По три доклада на Вили Лилков бяха именувани улици в гр. София (в р-н Овча купел, р-н Слатина 
и р-н Триадица) в памет на европейците-първостроители на София, а именно: 

• Адолф Вацлав Колар, Фридрих Грюнангер, Хайнрих Майер и Андреас Грайс - 
архитекти; 

• Даниел Неф, Карл Бетц, Йохан Келелер, Жюл Лошо и Йосиф Фрай - първостроители 
на софийските паркове, 

• Братя Прошек, Братя Бартел, Ликурго Амадей, Вацлав Роубал, Карл Трънка и 
Николай Копиткин – инженери. 


