
 

 

Изх. № ………………………………..2021 г. 

О Б Я В Л Е Н И Е 

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина 

за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и 

устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № 

РПН21-РД09-142/13.12.2021 г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на 

обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП)-план за 

регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6532.11 и 

14831.6532.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри за образуване на нов 

УПИ I-11,12- „за логистика и офиси“ в нов кв. 70, м. „Орлова круша“, район „Панчарево“ 

с предвиждане на ново застрояване и сервитут на ВЕЛ 220 kV; изменение на план за 

улична регулация на улици от о.т. 201 до о.т. 209 на южния локал на Околовръстен път 

и от о.т. 204 до о.т. 205а по плана на м. „Орлова круша“; План за улична регулация  за 

създаване на нова улица от о.т. 204а до о.т. 202б и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, части 

„Водоснабдяване и канализация“ и „Вертикално планиране“. 

 

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на 

заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: 

с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на 

района. 

Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 

21.12.2021 г. от 17:30 часа на интернет адрес: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-so-

fia/j.php?MTID=m012b1f2bdf4dc2356b90235283c113dc 

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по 

проекта могат да се депозират в срок до 05.01.2022 г. в районната администрация или по 

електронна поща info@pancharevo.org. 

Становища постъпили след 05.01.2022 г. няма да бъдат разглеждани. 

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Петранка 

Брайнова, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по 

време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно 

време. 

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна 

дискусия в дигитална среда (онлайн) на 11.01.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-so-

fia/j.php?MTID=me6fd5a03c8f269fdf77a9f4d9cec382d 

 

 

АРХ. РУМЕН НЕСТОРОВ, 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО - РАЙОН “ПАНЧАРЕВО” 
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