СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София,ул. „Освобождение”№25, П.К.1330, тел. 02/921 72 17 факс 02/ 828 48 83
www.krasnapoliana.com

ЗАПОВЕД
V / SY
(Регистрационен индекс, дата )

На основание чл. 4, ал. 2, т. 2.1, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 и чл.
10, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на
територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол
№41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с
провеждане на обществено обсъждане
НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на: Задание за изменение на
Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009
г. на МС - част „Комуникационно-транспортни система-масов градски
релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за
разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен,
изготвено от екип на Столична община
Предмет на заданието за изменение на ОУ11 обхваща само част
„Комуникационно-транспортни система-масов градски релсов транспорт“ за
разширяване на мрежата чрез разклонения на линии на Софийски
метрополитен. Не се предвижда изменение на времевия хоризонт на плана
2030 г., нито преобладаващото предназначение на териториите и
устройственото зониране.
Изпълнител на заданието е екип на Столична община.

I. Заданието и графичните материали към него да са на разположение
на заинтересованите лица за запознаваце с тях в сградата на районната
администрация на адрес: ул. "Освобождение" № 25, на
официалната
интернет страница на Столична община f район "Краска поляна".

II Представянето на проекта на заданието да се проведе на 31.05.2018
г.
от 18:30 часа в сградата на Направление „Архитектура и
градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3.
В представянето на заданието да вземат участие следните длъжностни
лица: арх. Любомир Георгиев и арх. Жоржета Рафаилова, ОП „СофпроектОГП”, представители на проектантския екип на заданието за проектиране.
III. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или
предложения по проекта за задание могат да се депозират в срок до
22.06.2018 г. в районната администрация или по електронна поща
toa_krpoliana@mail.bg.
Становища постъпили след 22.06.2018 г. няма да бъдат разглеждани.
IV.
Определям арх. Елена Хетемова да дава допълнителна
информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната
администрация, съответно в стая № 110 в работно време от 8,30 ч. до 12,30
4. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.
'
V. Постъпилите в горепосочения срок становища, мнения или
предложения да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на
СО-район „ Красна поляна" с
отделна
заповед, която да изготви
обобщаващ доклад. Докладът с постъпилите становища мнения и
предложения да бъде разгледан от разширен състав на ОЕСУТ.
VI. За приключване на общественото обсъждане в сградата на
Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ №
5, зала на ет. 3, да се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018 г. от
18:30 ч.
За участие в заключителната дискусия задължително да се поканят
лицата, представили писмени мненйя, становища и предложения,
представителите на професионални организации по чл. 5, ал.4 от Закона за
устройство на територията, както и екипа, разработил заданието.
Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Здравко
Здравков - Главен архитект на СО.
По време на представяне на проекта и заключителната дискусия да се
води подробен протокол, аудиозапис, а при налйчие на техническа
възможност и видеозапис и онлайн излъчване на дискусията от
представители на Направление „Архитектура и Градоустройство”, които се
прилагат към документацията на образуваната преписка.
Настоящата заповед да се разгласи в деня на издаването и с
обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на
Направление „Архитектура и градоустройство”, в административната
сграда на район „Красна поляна” и да се публику ва на електронната
страница на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния

електронен портал на обществените консултации към интернет страницата
на Столична община и на интернет страницата на район „Красна
поляна"”,като се изпрати по електронен път на лицата по чл. 26, ал. 3 и на
Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Информация за
обявлението се изпраща и по електронната поща на списъка с управители
на етажна собственост или управители на сдружения на собствени]
регистрирани по ЗУЕС, наличен в район "Красна поляна”.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на apj
Петров.
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