Обществени обсъждания

Уважаеми граждани,

На тази страница, както и на сайта на Дирекция "Архитектура и градоустройство" (връзка към сайта), може да получите
информация за всички предстоящи обществени обсъждания.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община,
приет с Решение № 960/2009 г. на МС &ndash; част &bdquo;Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов
транспорт&rdquo;, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски
метрополитен, публикувано на 07.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за обществено обсъждане на проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ в СО - Район
&quot;Младост&quot;, публикувано на 7.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на представяне на 24.03.2021 г. от 18 часа и на заключителна дискусия на 14.04.2021 г. по повод
обществено обсъждане на проекти - 3 броя, за план за застрояване и регулация в ЖК "Горубляне" в РАЙОН "МЛАДОСТ",
публикувано на 26.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за&nbsp;обществено обсъждане по № РКС21-ВК08-472/12.03.2021 г. ,
публикувано на 16.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за обществено обсъждане за представяне на виза за проектиране на &quot;Модулна обществена
тоалетна&quot; в&nbsp;УПИ II - &quot;за парк&quot;, кв.148, м. &quot;Суха река&quot;&nbsp;в РАЙОН
&quot;ПОДУЯНЕ&quot;, публикувано на 10.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ ХI - &quot;за
спорт&quot;, кв.6, м. &quot;Левски-зона Г&quot; за образуване на нов УПИ ХХIII-361,&nbsp;362 &quot;за ЖС, магазини,
офиси и ПГ&quot; в РАЙОН &quot;ПОДУЯНЕ&quot;, публикувано на 10.03.2021 г.
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СЪОБЩЕНИЕ за обществено обсъждане на проекти - 3 броя, за план за застрояване и регулация в ЖК
&quot;Горубляне&quot;&nbsp;в РАЙОН &quot;МЛАДОСТ&quot;, публикувано на 10.03.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане на 4 бр. Визи за проектиране на допълващо застрояване съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по
бул. &bdquo;Цар Борис III&ldquo; от трамвайно ухо &bdquo;Княжево&ldquo; до трамвайно ухо &bdquo;Съдебна
палата&ldquo;; Доклад; Писмо от Гл. архитект на СО; Писмо и Заповед на Кмета на район &quot;Красно село&quot;; Виза
Сондаж 1; Виза Сондаж 2; Виза Сондаж 3; Виза Сондаж 4
Допълнителна информация за инвестиционните намерения на СО: Обяснителна записка - геодезия; Обяснителна записка ВиК; Обяснителна записка - Ел.инсталация; Обяснителна записка - конструкция; Трасировъчен план - сондаж 1;
Трасировъчен план - сондаж 2; Трасировъчен план - сондаж 3; Трасировъчен план - сондаж 4
Публикувано на 09.07.2020 г.
Становище на г-н Ценков, получено по ел. поща от 28.07.2020, публикувано на 28.07.2020 г.
Протоколи от проведена дискусия в рамките на процедура по Обществено обсъждане към обект: Реконструкция на трамваен
път по бул."Цар Борис III" от трамвайно ухо "Княжево" до трамвайно ухо "Съдебна палата", находящи се на територията на
район "Красно село", публикувано на 25.08.2020 г.:
Протокол представяне 17.07.2020г.
Протокол&nbsp;заключителна дискусия 31.07.2020г.
Протокол сондажи РЕСУТ 07.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане на 20.02.2020 г. на основание Заповед №РПД20-РД09-31/07.02.2020 г. на Кмета на
Район &quot;Подуяне&quot;, Действащ план, Обяснителна бележка, публикувано на 19.02.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ&nbsp; за процедура по обществено обсъждане на проект за &bdquo;Подробен устройствен план (ПУП)
&ndash; Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на задънена улица от о.т. 160в (нова) до о.т. 160г
(нова) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ &ndash; &bdquo;за лесопарк&ldquo; в обхвата на ПИ
с идентификатор 02659.2193.3334 &ndash; образуване на нов УПИ II-3334 &bdquo;за къща за гости&ldquo;, вследствие на
което се образува нов УПИ I &ndash; &bdquo;за лесопарк&ldquo;, кв. 94а (нов), м. гр. Банкя, район &bdquo;Банкя&ldquo; (от
администрацията на район &bdquo;Красно село&ldquo; &ndash; СО), Обяснителна бележка, План за застрояване,
публикувано на 13.02.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ&nbsp; за обществено обсъждане за изграждане на паметник на Захари Стоянов в район &quot;Оборище&quot;,
публикувано на 16.12.2019 г.
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&nbsp;ОБЯВЛЕНИЕ&nbsp;за обществено обсъждане на 21.10.2019 г. на тема нова организация на движението по ул.
"Княгиня Клементина" и ул. "Хубча" в участъка между бул. "Гоце Делчев", ул. "Ст. Тошев", ул. "Дечко Йорданов" и бул. "Цар
Борис III"

Становище на Кмета на район &quot;Красно село&quot; относно изработен&nbsp;проект за подробен устройствен план изменение на план за регулация и застрояване за кв. 302, м. &bdquo;Красно село &ndash; Плавателен канал - Север&ldquo;
по плана на гр. София

Заповед № РКС18-РД09-250/14.05.2018&nbsp;г. на Кмета на Район "Красно село" за провеждане на обществено
обсъждане на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС
&ndash; част &bdquo;Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт&rdquo;, одобрена с Решение
454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.. Публикувано на 14.05.2018
г.
Задание&nbsp;- проект
Графична част
Становище 1
Становище 2

Заповед № РКС18-РД09-232/30.04.2018&nbsp;г. на Кмета на Район "Красно село" за провеждане на обществено
обсъждане за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и
изменение на план за регулация за УПИ VІІІ&ndash;за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. &bdquo;Красно село
&ndash; Плавателен канал &ndash; Север&ldquo; по плана на гр. София. Публикувано на 30.04.2018 г.
Проект за изменение на плана за регулация
Проект за изменение на плана за застрояване
Обяснителна записка
Експертна&nbsp;оценка по чл. 19 от ЗУЗСО
Идеен проект - паркоустройство 1&nbsp;
Идеен проект - паркоустройство 2
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ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА - Становище от К. Асенова; Становище от К. Алдимирова; Становище от Ал. Бакърджиев;
Становище от ГРОС.

ЗАПОВЕД №РКС18-РД09-128/19.03.2018 г. на Кмета на Район &quot;Красно село&quot; за провеждане на обществено
обсъждане на 03.04.2018 г. за представяне на проект за организация на движението - еднопосочно движение за улиците в
квартала между бул. "България", бул. "Гоце Делчев" и ул. "Кюстендил", м. "ЖК "Бели брези"; ОБЯВЛЕНИЕ,; публикувано на
19-03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ до управителите на етажни собствености в м. &quot;Крива река&quot;, район &quot;Красно село&quot;-СО,
публикувано на 14.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане на предложение за разширение на зелена зона за почасово паркиране в м.
"Еврейски гробища", Район "Красно село", гр. София
ЗАПОВЕД № РКС17-РД09-547/06.11.2017 г. на Кмета на Район &quot;Красно село&quot;-СО, публикувано на 07.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ и покана за обществено обсъждане на тема разширение на зелена зона за почасово паркиране в м. "Крива
река", район "Красно село", гр. София ЗАПОВЕД № РКС17-РД09-543/02.11.2017 г. на Кмета на Район &quot;Красно
село&quot;-СО; публикувано на 02.11.2017 г.

Покана за обществено обсъждане на тема промяна на организацията на движението по ул. &quot;Яков Крайков&quot;,
публикувано на 10.07.2017 г.

Покана за обществено обсъждане на тема посока на движението по ул. &bdquo;Пирински проход&ldquo;, публикувано на
07.06.2017 г.

Покана за обществено обсъждане на тема посока на движението по ул. &bdquo;Завалска китка&ldquo; и ул.
&bdquo;Княгиня Клементина&ldquo;, публикувано на 23.05.2017 г.

Столична община представя за широко обществено обсъждане Актуализирана Програма за управление на качеството на
атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие - Писмени мнения, предложения, бележки и коментари можете
да изпращате до 15 март 2017 г..
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ЗАПОВЕД № РКС16-РД09-788/23.12.2016 г. относно места за разхождане на домашни любимци

СЪОБЩЕНИЕ
На 24.10.2016 г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведе обсъждане с гражданите на Район &bdquo;Красно
село&rdquo; за нова организация на движението в кв. &bdquo;Лагера&rdquo;.
Канят се представители на заинтересованите лица и организации да присъстват на обсъждането, което ще се
състои в сградата на Район &bdquo;Красно село&rdquo;, заседателна зала на II етаж, адрес бул. &bdquo;Цар
Борис III&rdquo; №124, публикувано на 14.10.2016 г.

Заповед № РКС16-РД09-389/29.06.2016&nbsp;г. за провеждане&nbsp;на&nbsp;обществено обсъждане на виза
за проектиране на открити спортни обекти - многофункционални спортни площадки и детска площадка&nbsp; в
УПИ І-за озеленяване, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна, кв. 35, м.
&quot;Хиподрума&quot;&nbsp;по плана гр. София.
Виза за проектиране

&nbsp;СЪОБЩЕНИЕ
Район "Красно село" - Столична община на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава
на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на плана за застрояване за упи І-26, кв. 299, м. "ж.к.
Бъкстон - Север" по плана на гр. София, който е изложен в район "Красно село".
Съгласно Заповед № РКС16-РД09-204/19.04.2016 г. на кмета на район "Красно село" &ndash; СО представяне на проекта
ще се състои на 26.04.2016 г. от 16.00 ч. в сградата на район "Красно село" - бул. "Цар Борис ІІІ" № 124, зала на ІІ етаж, а
обществената дискусия по проекта ще се проведе на 17.05.2016 г. от 14,00 ч. в същата зала., публикувано на 22.04.2016 г.

Заповед № РД-2400-445/11.12.2014 г. за отменяне на обществено обсъждане на виза за проектиране на открити
спортни обекти - тенис кортове и детска площадка в УПИ І-за озеленяване, спортно-рехабилитационен център,
подземен гараж и обществена тоалетна, кв. 35, м. &quot;Хиподрума&quot; по плана гр. София.

Заповед № РД-2400-419/19.11.2014 г. за провеждане на представяне и обществено обсъждане на проект за
изменение на плана за регулация за УПИ І-за ОЖС, кино, паркинг и подземен гараж, кв. 42, м.
&quot;Хиподрума&quot; по плана гр. София и за улици между о.т. 150а - о.т. 156 и между о.т. 501а - о.т. 500 за
предвиждане на пешеходен надлез над бул. &quot;Акад. Иван Евст. Гешов&quot;.
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Заповед № РД-2400-418/19.11.2014 г. за провеждане на представяне и обществено обсъждане на виза за
проектиране на открити спортни обекти - тенис кортове и детска площадка в УПИ І-за озеленяване,
спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна, кв. 35, м. &quot;Хиподрума&quot;
по плана гр. София.

Заповед № РД-2400-417/19.11.2014 г. за провеждане на представяне и обществено обсъждане на виза за
проектиране на детска площадка в УПИ ХV-за озеленяване, кв. 335, м. &quot;Центъра&quot; по плана гр. София
.

Заповед № РД-2400-260/15.07.2014 г. за провеждане на представяне и обществена дискусия на проект за
специализиран ПУП и ИПР на действащите планове за трасето на трети метродиаметър за участъка от
предвидения терен за депо, разположен в УПИ ІІІ, кв. 2 от ЗРП на м. &quot;Славия&quot; по плана гр. София
(част от ІІІ етап).
графична част на проекта

Заповед № РД-2400-261/15.07.2014 г. за провеждане на представяне и обществена дискусия на проект за
специализиран ПУП и ИПР на действащите планове за трасето на трети метродиаметър за участъка от бул.
&quot;Ген. Данаил Николаев&quot; до края на тунелен участък след &quot;Метростанция 14&quot;, включително
и терен за депо, разположен в УПИ ІІІ, кв. 2 от ЗРП на м. &quot;Славия&quot; по плана гр. София (ІІ етап).
графична част на проекта

Заповед № РД-09-50-496/26.06.2014 г. на Главния архитект на Столична община за провеждане на дискусия на проект за
изменение на Общия устройствен план на Столична община, част &quot;Комуникационно-транспортна система - масов
градски релсов транспорт&quot; за &quot;Трети метродиаметър&quot; на &quot;Софийски метрополитен&quot;; публикувано
на 14.07.2014 г.

Заповед № РД-09-50-459/12.06.2014 г. на Главния архитект на Столична община за провеждане на обществено обсъждане
на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община, част &quot;Комуникационно-транспортна система масов градски релсов транспорт&quot; за &quot;Трети метродиаметър&quot; на &quot;Софийски метрополитен&quot;;
публикувано на 19.06.2014 г.

Заповед № РД-09-09-13/27.01.2014 г. на Главния архитект на Столична община за провеждане на обществено
обсъждане на Конкурсна програма и техническо задание за провеждане на конкурс за избор на изпълнител за
ПУП на Парк &quot;Борисова градина&quot;, гр. София. Публикувано на 31.01.2014 г.

Заповед № РД-2400-36/23.01.2014 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана
за регулация и застрояване на УПИ ІV, кв. 31, м. &quot;Хиподрума&quot; по плана гр. София
24.01.2014 г.
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Публикувано на

Заповед № РД-2400-422/15.10.2013 г. за нова обществена дискусия за приключване на общественото обсъждане на
проекта за изменение на плана за улична регулация за кръстовище на две нива бул. България и бул. Акад. Иван Гешов в
обхват: м Хиподрума, м. Бул. България, кв. Иван Вазов; улици по о.т. 130 - о.т. 130а &ndash; о.т. 156 &ndash; о.т. 157
&ndash; о.т. 213 &ndash; о.т. 35а &ndash; о.т. 35 &ndash; о.т. 36; по о.т. 501г &ndash; о.т. 70 &ndash; о.т. 502 &ndash; о.т.
38 &ndash; о.т. 36 &ndash; о.т. 37 &ndash; о.т. 37в (нова); по о.т. 562 &ndash; о.т. 277 &ndash; о.т. 92 &ndash; о.т. 67
&ndash; о.т. 70 &ndash; о.т. 56в; о.т. 568 &ndash; о.т. 213 &ndash; о.т. 502 &ndash; о.т. 43 &ndash; о.т. 44; улица по о.т. 90
&ndash; о.т. 538б &ndash; о.т. 157 &nbsp;&nbsp; - (1268.8kb)

Заповед № РД-09-302/12.09.2013 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за
регулация за улица при о.т. 70, о.т. 68, м. Зона Г-12, УПИ Х-за министерство на правосъдието, нотариат и
трафопост от кв. 420, м. Зони Г-8 и Г-10, район &quot;Средец&quot;; УПИ І-за църква, озеленяване и помпена станция от
кв. 356, м. Центъра, УПИ ІІ-за градска баня, кв. 334а, м. Буката, УПИ І-за болничен комплекс и УПИ ІІІ-за озеленяване, кв.
387, м. Бул. България-кв. 387 (Медицински комплекс-Медицинска академия - София), район &quot;Триадица&quot;; УПИ
ІХ-228, кв. 22, м. Крива река; изменение на улична регулация при о.т. 158б и УПИ ІІ-за жилищно строителство от кв. 64, м.
Хиподрума; УПИ VІІ-за озеленяване, магазини и трафопост от кв. 13, УПИ І-за КЖС, паркинг и и озеленяване от кв. 14, УПИ
І-за озеленяване от кв. 3, УПИ V-за ЖС, подземен гараж и трафопост от кв. 2, м. Славия, район &quot;Красно село&quot; и
специализиран подробен устройствен план по смисъла на чл. 111 и чл. 189, ал. 1 от ЗУТ за подземно трасе на трети
метродиаметър в участъка от метростанция №&nbsp;6 (парк &quot;Владимир Заимов&quot;) до западната граница на УПИ
V-за ЖС, подземен гаражи трафопост от кв. 2, м. Славия след метростанция № 14 (бул. Цар Борис ІІІ) при км. 11+575
&nbsp;&nbsp; - (1268.8kb)
>>графична част на проекта - Публикувано на 13.09.2013 г.
Заповед № РД-2400-334/12.09.2013 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на
план за регулация на трети метродиаметър, метротрасе: Автостанция Изток (МС1), крайния (МС19), участък: от
края на тунелен участък след МС 14 до крайния МС19 в граници: от УПИ ІV-за озеленяване и противосвлачищна
дейност, ІІІ-за автостопанство и трасе на метрополитен, ХІІ-1375-за КОО, склад и озеленяване, ХV-за трасе на
метрополитен, ХІV-1375-за КОО, склад и озеленяване, ІІ-1064-за озеленяване и КОО, в кв. 2, УПИ І - за река и озеленяване,
ІІ-за трасе на метрополитен, ІІІ-за река и озеленяване, кв. 16, м. Славия- (332.9kb) >>графична част на проекта Публикувано на 13.09.2013 г.

&nbsp;Заповед № РД-2400-333/12.09.2013 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на
план за улична регулация за кръстовище на две нива бул. България и бул. Акад. Иван Евст. Гешов в обхват: м.
Хиподрума, м. Бул. България, кв. Иван Вазов (342.1kb)
>>графична част на проекта - Публикувано на 13.09.2013 г.
Обявление пазар "Красно село" Публикувано на 19.07.2013 г.

Заповед № РД-2400-259/05.07.2013 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана
за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс "Белите брези" (1692.2kb) &gt;&gt; графична част на проекта Публикувано на 09.07.2013 г.

Заповед № РД-2400-177/29.05.2012 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за
регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс &quot;Борово&quot; - >>графична част на
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проекта - (480.9kb) Публикувано на 05.06.2012 г. -

Заповед № РД-2400-176/29.05.2012 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за
регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс &quot;Красно село - Плавателен канал Север&quot;- >>графична част на проекта - (481.6kb) Публикувано на 05.06.2012 г.

Заповед № РД-2400-128/20.04.2012 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за
регулация, план за застрояване и план - схеми на инженерната инфраструктура на местност &quot;Центъра&quot;, местност
&quot;Еврейски гробища&quot; и местност &quot;Буката&quot; в обхвата на бул. &quot;Македония&quot; между площад
&quot;Руски паметник&quot; и бул. &quot;Христо ботев&quot; на 24.04.2012 г. от 16:00 ч. в сградата на район &quot;Красно
село&quot; - бул. &quot;Цар Борис III&quot; № 124, зала на II етаж - (867.8kb) Публикувано на 20.04.2012 г.
- връзка към графичната част на проекта, публикувана в сайта на Направление &quot;Архитектура и
градоустройство&quot;

Заповед № РД-2400-111/30.03.12 г. - (970.3kb)
11-04-2021
http://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=79
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