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Уважаема госпожо Станиславова! н ц ц щ;... ,ш. „ ,
Казвам се Емилия Пашова и живея в жк."Славия". Н Ш Н И Ш И Ш В
Пиша Ви, за да изразя своята благодарност и тази на съседите ми към Вас, в качеството Ви на кмет на 

район "Красно село", заради изготвеното становище, относно заповеди № РА50-1023/20.12.2019 г. и № 
РА50-365/08.05.2020 г. на главния архитект на Столична община.

Съвсем скоро, по чиста случайност, със съпруга ми попаднахме на цитираните 2 заповеди и така 
разбрахме за намеренията на главния архитект на СО да превърне жк. "Славия”, този така спокоен квартал, 
с нискоетажно строителство, в поредното софийско гето. Споделихме със съкварталците и всички 
единодушно изразиха готовност да не позволим това да се случи. Знаем, че битката ще е трудна и това 
малко ни обезверяваше.

Не бяхме обърнали внимание, обаче, че тези две заповеди са публикувани и на интернет страницата на 
район "Красно село" и Вие, като кмет на района, сте изразили Вашето становище. Останах удовлетворена, 
щом го прочетох. Това ми дава надежда, че не сме сами в битката, и че районът се управлява от човек с
морал и принципи, със загриженост и мисъл за хората.

Използвам случая да Ви задам няколко въпроса:
1.Има ли необходимост на този етап, да изразим пред кмета на Столична община и главния й архитект 

мнението на живеещите в квартала, чрез подписка, че построяването на тези високи сгради в 
непосредствена близост до домовете ни, е неприемливо, тъй като не би допуснало слънчева светлина и би 
довело до пренаселеност на квартала, който е с доста стара инфраструктура?

2. Възможно ли е, въпреки Вашето становище, да бъде изготвен проект на ПУП-ИПРЗ, и в случай, че това
стане, ще бъдем ли информирани, като жителите на квартала, за изготвянето му?

3. Предвижда ли се по закон обществено обсъждане при изготвянето на проект за такава промяна и кой 
трябва да уведоми жителите на квартала?

4. Как, пред кого и в какви срокове трябва да се обжалва проекта на ПУП-ИПРЗ?
5. Какви са следващите стъпки, които бихме могли да предприемем, за да спрем намеренията за 

построяване на високи сгради в района?

С уважение,

Емилия Пашова
тел. 0887 997511
имейл: етШ а.Ь теуаФ ота И .со т
жк. "Славия" , бл. 39, вх.Б, ап.16, ет. 4
гр. София


