До
арх. Здравко Здравков
Главен архитект на Столична община
Копие до:
Лилия Христова
Обществен посредник на територията на Столична община
19.09.2016 г.

Уважаеми арх. Здравков,
На 6.07.2016 г. внесохме предложения по проекта за Наредбата за реда и начина за
провеждане на обществени обсъждания на Столична община. След съвместна работа и
проведени консултации с обществения посредник Лилия Христова, с Вас и с юриста на
НАГ, Борис Милчев, с представители на Съюза на архитектите в България, на Камарата
на архитектите в България и Съюза на ландшафтните архитекти в България, предлагаме
на Вашето внимание проект за текст на наредбата.
Проектът се основава на нашия деветгодишен опит от прилагането на Наредбата за
реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета от Столичния
общински съвет на 11.10.2007 г., доказало нейните качества и недостатъци. Направихме
предварително проучване и се постарахме да отразим действащите нормативи – закони и
наредби (ЗУТ, ЗРР, ЗООС и други) – които засягат устройството на територията и
разпореждат провеждането на обществени обсъждания и други форми на консултация с
обществеността. Запознахме се и с разработки от проекти по Програма „Европа” и
Програма “Европейски проекти и развитие на гражданското общество” на Столична
община, както и с други наредби с подобно съдържание като Наредбата за реда и начина
за провеждане на обществени обсъждания на Община Бургас от 24.02.2008 г. и Наредба
№1 за обществената оценка на програмите, плановете и проектите за изграждане и
блогоустрояване на селищата и извънселищните територии, издадена от Комитета по
териториално и селищно устройство на 24.06.1988 г. – отменена.
Очаква се и други организации и граждани да внесат свои становища и предложения,
което предполага още промени. Както ни уведоми г-н Милчев, предстои да бъде внесен и
доклад с нов вариант на текста на наредбата, който да бъде разгледан в комисиите на
Столичния общински съвет. В този смисъл си запазваме правото да внесем подобрен
вариант на наредбата в рамките на тези процедури и сме постоянно на разположение, за
да продължим и разширим успешно започналия диалог.

Бележка: В текста на приложенията липсва номерация на членовете, понеже е найвероятно да претърпи промени.
Приложения:
1. Проект за текст на наредбата (разпечатка с изложени мотиви и разпечатка без мотиви).
2. Проект за правилник, по който да се провеждат представянето на проекта и
заключителната за общественото обсъждане дискусия.
3. Проект на заповед за провеждане на обществено обсъждане на проект.
4. Проект на присъствен лист.
5. Проект за протокол от провеждане на представянето на проекта или от заключителната
за общественото обсъждане дискусия.
За контакт с представители на групата:
Любомира Колчева - тел. 0882 620 948
урб.Ирина Мутафчийска - тел. 0878534738
С уважение,
арх. Весела Тончева, Граждански комитет „Спасение 2000”
Денница Кюранова, Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива
„Граждани за зелена София” (ОСГС – ИГЗС)
Драгомир Константинов, Фондация „Зеленика”
урб. Ирина Мутафчийска, Съюз на урбанистите в България
урб. Васил Маджирски, Съюз на урбанистите в България
Любомира Колчева
Наталия Папалезова - Гражданско сдружение „Бели брези”
Росина Станиславова - Граждански Районен Обществен Съвет - “Красно село”
(ГРОС)
Радостина Петрова - Сдружение “Велоеволюция”
Лилия Костова – Български център за зелена икономика

