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З А П О В Е Д  

РОБ 22-РД09-129/24.06.2022 г.

На основание чл. 62, ал. 9 от ЗУТ в съответствие с разпоредбите на чл. 17а, ал. 6 и чл. 
19, ал. 3 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТЦО във връзка с чл. 128, ал.З от ЗУТ и чл.8, ал. 1, т.З 
и чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в 
областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (приета с 
Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС) и поради необходимостта от 
провеждане на обществено обсъждане във връзка с писмо с вх. № РОБ21-ВК08-41- 
[1]/24.06.2022г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

На 04.07.2021г. от 18:00 часа в сградата на СО район „Оборище“, бул. „Мадрид" №1 
да се проведе представяне на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и 
информационни елементи в парк „Владимир Заимов“, район „Оборище“-СО, възложител на 
план-схемата е Столична община -  НАГ и район „Оборище“-СО, представянето ще бъде 
направено от представител на проектанта;

Документацията е на разположение на заинтересованите лица на IV етаж в сградата 
на общинската администрация в рамките на работното време на СО район „Оборище“ от 
8.30ч. до 17:00ч. и на интернет страницата на района, за предоставяне на допълнителна 
информация и запознаване с проекта.

Възлагам на Георги Петров в срок до 25.06.2022г. да публикува проекта на интернет 
страницата на СО район „Оборище“.

Писмените становище по проекта, съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани 
предложения, доказателства и пр., се адресират до кмета на СО район „Оборище“ и се 
депозират в срок до 12.07.2022 г. в деловодството на район „Оборище“-СО, бул. Мадрид“ 
№ 1, гр. София. Писмени становища постъпили след този срок не се разглеждат.

След изтичане на срока постъпилите становища да се разгледат и систематизират от 
комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на района, която да изготви обобщаващ 
доклад.

Определям: арх. Боряна Стефанова -  главен архитект на район „Оборище“, арх. 
Владимир Колев -  главен експерт отдел УТКС на СО район „Оборище“, арх. Теодора 
Тонева -  главен експерт отдел УТКС на СО район „Оборище“, инж. Николай Биров - главен 
експерт отдел УТКС на СО район „Оборище“ и л. арх. Даниела Серафимова - Главен
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експерт „Екология“ отдел ИИИКЕ на СО район „Оборище“ да дават допълнителна 
информация за обявения проект на гражданите.

На 14.07.2022г. от 18.00 часа в сградата на СО район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 
1, гр. София заключителна дискусия.

При провеждането на общественото представяне и обсъждане да се води писмен 
протокол от арх. Теодора Тонева, главен експерт в отдел УТКС, СО - район „Оборище“.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Арсени Вълчинов - зам. кмет 
на СО район „Оборище“.

Настоящата заповед да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за 
това места в сградата на НАГ-СО, в сградата на СО район „Оборище“, както и на други 
предварително оповестени обществено достъпни места и да се публикува на електронната 
страница и в профила на социалните мрежи на НАГ-СО, в единния електронен портал на 
обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет 
страницата на СО район „Оборище“, като се изпращат по електронен път на лицата по чл. 
26, ал. 3, на Камарата на архитектите в България, на Съюза на архитектите в България, на 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България. Информацията се 
изпраща на списъка с управителите на етажната собственост, регистрирани по ЗУЕС, 
наличен в районната администрация.

/
Н И К О Л А Й  А Л Е К С А Н Д Р О В  
К М Е Т  НА С О  - Р А Й О Н  „О Б О Р
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