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На основание чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 4, ал.З, чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда 
и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 661 по 
Протокол № 41 от 12.10.2017 г., във връзка с писмо СОА18-ГР94-5576/13/05.04.2019 
г., във връзка с провеждане на обществено обсъждане на Проект за разширяване на 
културно пространство „Пристройка“ - преустройство и реконструкция на 
сградата на театър „Сфумато“,

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе представяне на проект Преустройство и реконструкция на сградата на 
театър „Сфумато“ на 24.04.2019 г. от 18.30ч. в сградата на Общински културен институт 
Средец,. Представянето ще се извърши от арх. Миряна Йорданова.

Документацията ще бъде на разположение на IV етаж в сградата на общинската 
администрация с приемно време сряда от 13.30ч. до 16.00ч. и петък от 9.30ч. до 12.00ч.

Писмени становище по проекта могат да се депозират в срок до 20.05.2019 г. в 
деловодството на СО - район „Оборище“, бул. Мадрид“ № 1, гр. София.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани 
предложения, доказателства и пр. Писмени становища постъпили след този срок не се 
разглеждат.

След изтичане на срока постъпилите становища ще бъдат разгледани и 
систематизирани от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на района, която да 
изготви обобщаващ доклад.

Определям гл. арх. Боряна Стефанова, гл.инж. Витан Влахов, Елена Николова, инж. 
Дениза Павлова, арх. Полина Димитрова и арх. Елена Опърлакова да дават допълнителна 
информация за обявения проект на гражданите до 20.05.2019 г.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе дискусия на 28.05.2019г. 
от 18.30 часа в сградата на Общински културен институт Средец, ул.Кракра № 1, гр. София.

За представянето на проекта на 24.04.2019 г. от 18.30ч. и за дискусията на 28.05.2019г. 
от 18.30 часа да се поканят официален представител на Възложителя, представители на 
Столична община, представители на Направление „Архитектура и градоустройство“, 
представители на Министерство на културата, представители на ОЕСУТ и РЕСУТ, главния 
проектант и проектантския екип, лицата представили писмени становища и жителите на СО 
- район „Оборище“.

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

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ю. Качарова - зам. кмет на 
СО - район „Оборище“.
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Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една 
национална електронна медия, във всички районни администрации, на уеб сайта на 
Столична община и на всички експлоатационни дружества.

в а с и л  цолов 1:
К М Е Т  Н А  СО  - РА Й О
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