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Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ за м. „Толева
махала“, кв.20, кв.20а, кв.22, кв.23, кв.24 (част), кв.25, кв.27 (част), кв.28, кв.29 (част), кв.ЗО,
кв.31, с прилежащите улици и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура по части: ВиК, телефонизация, електроснабдяване и прсект за
вертикално планиране, без квартали, части от тях и улици, одобрени с Решение №8 по Протокол
№ 6 8 / 1 7 .0 1 .2 0 I . на СОС, н<* основанис чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУГ, b i.lu , «и.2 във връзка с
чл.4, ал.1, т.З и чл.8, ал.1, т.З на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на
Столична общ ина (приета с Решение №661 по Протокол №41 от 12.10.2017 г. на СОС) и писмо
от Направление „Архитектура и градоустройство”, постъпило в СО район „Връбница” с
вх.№ РВР16-ВК08-229Ч21)/06.02г2020 г.

НАРЕЖДАМ:
1. Д а се проведе представяне на проект за ПУП-ИПРЗ за м. „Толева махала“, кв.20, кв.20а,
кв.22, кв.?3, кв.24 (част), кв.25, кв.27 (част), кв.28, кв.20 (част), кв.ЗО, k r .1 1 . с прилежащите
улици и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура по части: ВиК, телефонизация, електроснабдяване и проект за вертикално
планиране, без квартали, части от тях и улици, одобрени с Решение № 8 ло Прзтокол
№ 68/17.01.2019 г. на СОС на 18.03.2020 г. от 17.00 ч . в хотел „Трафи Ем‘\ бул. „Сливница“.
Проектът ще бъде представен от изготвилия го проектантски колектив. Участвалите
граждани и представители на организации да се запишат в присъствен списък. При провеждане
на общ ественото обсъждане да се съставят аудиозапис и протокол. За протоколчици определям
инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.
2. В срок до 17:00 часа на 27.03.2020 г. граждани и организации могат да подават писмени
становища, мнения и предложения по проекта, които да се адресират до Кмета на СО район
„Връбница”. Становищ ата се подават в деловодството на СО район „Връбница” с адрес: гр.
София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, етаж 1, стая № 101, както и на info@ vrabnitsa.bg.
Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.
3. ?а срока на изготвяне на писмени становища проектите се намират в сградата на СО
район „Връбница”, етаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се
получава от инж. Десислава Александрова, инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.
4. В срок до 03.04.2020 г., писмените становища да бъдат разгледани и систсматизирани
от комисия, назначена от К чега на СО район ,«Връбница”, която да изготви обобщаващ доклад.

Заповедта се издава е В (три) екземпляра, като I {един) екземпляр е за класиране е УАСО - район „Връбница“.
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5.
Д а се проведе обществена дискусия и обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ за м. „Толева
махала“, кв.20, кв.20а, кв.22, кв.23, кв.24 (част), кв.25, кв.27 (част), кв.28, кв.29 (част), кв.ЗО,
кв.31, с прилежащите улици и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура по части: ВиК, телефонизация, електроснабдяване и проект за
вертикално планиране, без квартали, части от тях и улиии, одобрени с Решение №8 по Протокол
jVao8/17.0 i .2UI i. ла СОС на 08.04,2020 г. от 14.00 ч. и зассда 1слна дела Ла 4и2 на СО район
,3 р ь б н и ц а ” с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх. Б, етаж 4, заседателна зала Ха 402.
За участие в дискусията да се поканят лицата, представили писмени становищ а, мнения и
предложения по проекта и екипите разработили проекта.
7. Заключителната дискусия да се води от арх. Симеон Симеонов - Главен архитект на СО
район .З р ъ б н и ц а”. При провеждане на заключителната дискусия да се съставят аудиозапис и
подробен протокол. За протоколчици определям инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.
Протоколът да бъде подписан от арх. Симеон Симеонов, Възложителя и лицата, изработили
проекта. Участвалите граждани и представители на организации да се запиш ат в присъствен
списък.
8. Протоколът от проведената заключителната дискусия и другите материали от
общественото обсъждане в срок до 7 /седем/ дни от датата на заключителната дискусия да се
разгледат от Районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУ Т/ към СО район
„Връбница”, който да изрази мотивирано становище.
v Протоколът от проведената заключителна дискусия и становището на РЕСУТ да бъдат
иредоиавени лх и^б^икуьанс iid n m cp h ci oipam iiuue на 1icuipuBJicuriC „А рхитем ура и
градоустройство”, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет
страницата ш Столични оГщина и на интернет страницата на СО район „Връбница”
Настоящата заповед да се разгласи в деня на издаването с обявление, което да се постави
на определеното за това място в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство” и
административната сграда на СО район „Връбница”. Обявлението да се публикува на интернет
страницата на Направление „Архитектура и градоустройство”, на единния електронен портал на
общ ествените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет
страницата на СО район „Връбница”, като се изпрати на Камарата на архитектите в България,
Съю за на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Контрол по настоящата заповед възлагам на инж.Десислава Александрова - началник
отдел „УТКС“ към СО район „Връбница”.
Настоящата заповед да се насочи чрез СЕОС към определените длъжностни лица за
сведение и изпълнение.
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ЗаповеОта се издава в 3 (три) егеземпяяра като 1 (един) екземпляр е за класиране в УАСО - район „Връбница”.
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