
        

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” 

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org 
 

 

ЗАПОВЕД 

№ РСЦ19-РД09- 103 /  27.05.2019г. 
 

 

На основание чл. 4, ал. 2, т. 2.4, чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 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 изпратен от НАГ проект за 

провеждане на обществено обсъждане с вх. №РСЦ19-ВК08-1050 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

Да се проведе обществено обсъждане на: проект за Подробен 

устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“, Столична община.  

Проектът е изработен по възлагане на Столична община от „Ковачев 

архитекти“ ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев и е публикуван на 

електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“. 

 

I. Проектът да e на разположение на заинтересованите лица за 

запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. 

„Леге“ №6, стая 403 , на официалната интернет страница на Столична 

община – район”Средец” 

 

II. Представянето на проекта да се проведе на 05.06.2019 г. от 17:30 

часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия 

(УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230. 

В представянето на проекта да вземат участие представители на 

проектантския екип, изработил проекта. Определям за представител на 

район „Средец – арх. Кристиан Яричков 

III. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или 

предложения по проекта за задание могат да се депозират в срок до 

19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща на адрес 

kr.yarichkov@sredec-sofia.org 

Становища постъпили след 19.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани. 

http://www.sredec-sofia.org/


 

 

IV. Определям арх. Кристиан Яричков и арх. Елица Виткова да дават 

допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата 

на районната администрация, съответно в стаи №403 и №415 в приемно 

време – всеки понеделник от 14:00 до 17:00 и всяка сряда от 10:00 до 12:00. 

V. Постъпилите в горепосочения срок становища, мнения или 

предложения да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на 

СО-район „Средец” с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад. 

Докладът с постъпилите становища, мнения и предложения да бъде 

разгледан от разширен състав на ОЕСУТ. 

VІ. За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, 

гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, да се проведе 

заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч. 

За участие в заключителната дискусия задължително да се поканят 

лицата, представили писмени мнения, становища и предложения, 

представителите на професионални организации по чл. 5, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията, както и екипа, разработил заданието. 

Представянето на проекта и заключителната дискусия да се водят от 

арх. Боряна Байчева – главен експерт ОУП в отдел „Устройствено 

планиране“ в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична 

община. 

По време на представянето на проекта и заключителната дискусия да 

се води подробен протокол, аудиозапис, а при наличие на техническа 

възможност и видеозапис, 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 „Средец” и да се публикува 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 „Средец”, 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 собственици, регистрирани по ЗУЕС, в район 

„Средец” при наличие на техническа възможност. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта запазвам за себе си. 

 

МАРИЯ АЧКОВА 

Кмет на район „Средец” СО 

 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=473252#p32670000
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=473252#p32670000
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=326828

