СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Р А Й О Н „К Р А С Н О С Е Л О“

ПРОТОКОЛ
от
проведено Представяне в рамките на процедура по Обществено обсъждане
на
4 (четири) броя Визи за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система 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“-СО, а именно в:
УПИ I - „за озеленяване с режим на Тго“, ПИ с КИ 68134.203.427, кв. 15а, м. „ж.к. Крива
река“; УПИ I - „за КЖС, озеленяване, паркинг и КОО“, ПИ с КИ 68134.204.52, кв. 17, м.
„Хиподрума“; УПИ I - „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.204.194, кв. 9, м. „Хиподрума“ и
УПИ I - „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.209.86, кв. 299а, м. „ж.к. Бъкстон - север“
състояло се на 17 юли 2020 година (петък)
в сградата на район „Красно село“ – Столична община, заседателна зала – II eтаж
гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 124
/ Начало 18.30 часа /
В съответствие със заповед № РКС20-РД09-386/09.07.2020 г. на кмета на район
„Красно село“ – Столична община, на днешната дата, 17.07.2020 г. (петък) от 18.00 часа в
административната сграда на района бе предвидено да се проведе представяне на 4
(четири) броя визи за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване –
съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система 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“-СО.
В уреченото време на посоченото място присъстваха: арх. Христо Кючуков, главен
архитект на Район „Красно село“-СО – отговорник за провеждане на общественото
обсъждане; арх. Николай Каменов, директор на Дирекция „Градско и пространствено
планиране и недвижимо културно наследство“ – представител на възложителя; Николай
Веселинов – заместник-кмет на Район „Красно село“-СО.
Тъй като до 18.30 часа не се явиха граждани, на които да бъдат представени по
надлежния ред подлежащите на обществено обсъждане документи, водещият арх. Христо
Кючуков напомни, че до 28.07.2020 г. (петък) заинтересованите граждани и организации
може да подават писмени становища, мнения и предложения, свързани с обсъжданите
документи в деловодството на район „Красно село“-СО (бул. „Цар Борис III“ № 124) или
на e-mail: office@krasnoselo.net.
На 31.07.2020 г. (петък) от 18,00 часа в административната сграда на района ще се
проведе заключителна дискусия на обсъжданите документи и проекти, съобразена изцяло
с актуалните противоепидемични мерки към същия момент.
СТЕНОГРАФ:
.……………….../П/.…….……….. / С. Михайлова /
ОТГОВОРНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ:
………………./П/……………. / арх. Хр. Кючуков /
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………./П/……………… / арх. Н. Каменов /

