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Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПРЗПЖК на м. „бул.
Сливница” - ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. „бул. Сливница - кв. „Модерно
предградие” и ИПРЗ на м. „бул. Сливница - част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“
и план-схеми по чл.108 от ЗУТ, на основание чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл.Ю, ал.2 във
връчка с чл.4, ал.1, т.З и чл.8, ал.1. тЛ на Наредбата ча реда и начина ча провсжлане ма
обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията
на Столична община (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.№РВР20-ВК08-86/15.01.2020 г.

НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе представяне на проект за ПРЗПЖК на м. „бул. Сливница” - ж.к.
„Модерно предградие”; ИПРЗ на м. „бул. Сливница - кв. „Модерно предградие” и ИПРЗ на
м. „бул. Сливница - част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“ и план-схеми по
чл. 108 от ЗУТ на 19.02.2020 г. от 17.00 ч. в Национална гимназия за древни езици и култура
„Св. Константин Кирил Философ”, град София, ул. „Баба” №16. Проектът ще бъде
представен от изготвилия го просюаптеки колектив. Участвалите i раждани и представители
на организации да се запишат в присъствен списък. При провеждане на общественото
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 28.02.2020 г. граждани и организации могат да подават
писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да се адресират до Кмета на
СО район „Връбница” . Становищата 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.
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за
промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.
3. За 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 05.03.2020 г., писмените становища да бъдат разгледани и
систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО район „Връбница”, която да изготви
обобщаващ доклад.
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра, като 1 (един) екземпляр е за класиране в УАСО - район „Връбница
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5.
Да се проведе обществена дискусия и обсъждане на проект за ПРЗПЖК на м. „бул.
Сливница” - ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. „бул. Сливница - кв. „Модерно
предградие” и ИПРЗ на м. „бул. Сливница - част СПЗ „Модерно предградие“, район
„Връбница“ на 11.03.2020 г. от 14.00 ч. в заседателна зала № 402 на СО район „Връбница”, с
ajpec гр. София, бул. Хан Кубрат, Г>л.32Х, nx. К, етаж 4, заседателна чала Х- 402. 1а учасл ие в
дискусията да се поканят лицата, представили писмени становища, мнения и предложения по
проекта и екипите разработили проекта.
7. Заключителната дискусия да се води от арх. Симеон Симеонов - Главен архитект на
СО район „Връбница”. 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
запишат 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 /РЕСУТ/ към СО район
„Връбница”, който да изрази мотивирано становище.
9. Протоколът от проведената заключителна дискусия и становището на РЕСУТ да
бъдат предоставени за публикуване на интернет страниците на Направление „Архитектура и
градоустройство”, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет
страницата на Столична община 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 обществените консултации към интернет страницата на
Столична община и на интернет страницата на СО район „Връбница”, като се изпрати на
Камарата на архитектите в България, Съюза 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 „Врьбии!
Настоящата заповед да се
^ЕОС към определените длъжностни лица за
сведение и изпълнение.
~

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА СО РАЙОН „ ВРЪБН

/гг/

Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра, като 1 (един) екземпляр е за класиране в УАСО - район „Връбница".
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