
 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ' РАЙОН „СЛАТИНА" 
1574 гр. София, бул. ,,Шипченски проход" № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org 

со Район Слатина 
БУЛ, Шипченсkи проход 67 

РСЛ:     N!  Кьм PCtl20-BK0B-50B-[3] 

от 15.07.2020  16: 1Ц: цц 

справkа: www.so-slat1na.org 
ДО: ПотреБ . kод: 

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА, 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

/НА. ВАШ №  3421/08.07.2020Г./ 

 
ДО: 

АРХ. РАЛИЦА МИХАЙЛОВА 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ 

„ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ" -  СО 

/ВР. ВАШ №САГ18-ТКОО-815-(46)/19.03.2020/ 

 
КОПИЕ: 

АДВ. Д. ФИЛИПОВА 

УЛ. ,,П. ПАРЧЕВИЧ" № 1, ЕТ. 5,  АП.14 

Относно:   жШLба  от  г-н  Борислав   Кръстев,   подадена   чрез  адв.  Д.  Филипова  с  № 

3421/2020г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОВАЧЕВА, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА 

В Район „Слатина" - СО са получени повече от 50 броя жалби и сигнали от г-н 

Борислав Кръстев, неговата майка г-жа Кичка Милева и неговата съпруга г-жа Галинка 

Кръстева за незаконно строителство, касаещи повече от 37 броя имоти в кв. Христо Ботев. 

Във връзка с поредна жалба с вх. № РСЛ20-ВКО8-107-(3)/07.05.2020г. от г-н  

Борислав Кръстев, подадена чрез адв. Д. Филипова до Министерския съвет на Република 
България, Омбудсмана на Република България, Кмета на Столична община, Главния 

архитект на СО, Столичния Общински съвет·, Софийска районна прокуратура и Директор 
дирекция „Общински строителен контрол" - СО, с писмо изх. № РСЛ20-ВКО8-508-(2) от 

26.05.2020г. сме уведомили Вас и гореописаните институции за предприетите действия и 
нашето становище по случая, което гласи: 

„В заключение считам, че изпълнението от страна на Столична Община на исканията 

на г-н Кръстев и неговите роднини ще доведе до непредсказуеми социални и други  
негативи, както за гражданите, засегнати от тези действия (принудително оставяне без 

подслон на стотици граждани и последствията от това), така и пряко за администрацията на 
Столична Община. 

Решаването на проблемите с кварталите с компактно ромско население не е в 

компетенциите на отделна община. Същото предполага политически решения за приемане 

на законодателни промени в различни сфери - финансова, социална, териториална и др." 
 

Приложение: писмо изх. № РСЛ20-ВКО8-508-(2)/26.05.2020г. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 
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