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З А П О В Е Д

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина за 
провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и 
устойството на територията на Столична община ( Приета с Решение № 661 на СОС по 
Протокол № 41 от 12.10.2017 г . ), във връзка с провеждане на процедурата по общественото 
обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и 
проектиране за обект: „ПАМЕТНИК НА ХАН КРУМ“, ПИ с идентификатор
68134.1375.2020, м. „Северен парк1*, СО - район „Надежда“

1. На 05.07.2022г. от 18:00ч., в ОКИ „Надежда“ , на бул. „Ломско шосе“ № 2, да се 
състои представяне на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за 
проучване и проектиране за обект: „ПАМЕТНИК НА ХАН КРУМ“ , ПИ с
идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“ , СО - район „Надежда“ .

2. Писмени становища по Мотивираното предложение могат да се подават до 
19.07.2022г. по реда на чл. 23 от НРНПООСО в деловодството на район „Надежда“- 
СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма 
да бъдат разглеждани.

3. Мотивираното предложение да се изложи в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната 
администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на 
становищата да представя арх. Димо Александров- Гл. архитект на СО-район 
„Надежда“ .

4. Обществената заключителна дискусия да се проведе на 26.07.2022 г. от 18:00ч. в 
ОКИ „Надежда“ на бул. „Ломско шосе“ № 2.

Настоящата заповед да се оповести на официалния уеб сайт на Столична община - 
район „Надежда“  и информационно табло във фоаето на сградата на районната 
администрация на ул.“Кирил Дрангов" №55.

Контрол по връчване и изпълнение на настоящата заповед възлагам на Мая Благоева - 
Заместник-кмет на ра$
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