
 

 

 

 

            Общ.обсъждане на ИПУР нови о.т.312“б“÷о.т.312“д“ и о.т.312е÷о.т.312“ж“ и УПИ ІІ и ІІІ в кв.44“б“ м.“Суходол“ 

  

Столична община - район "Овча купел" 
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В, 

централа 955 - 44 - 62; тел. 855 - 61 - 61; факс 955 - 95 – 68 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

от представяне на проект  

ИПУР нови о.т.312“б“÷о.т.312“д“ и о.т.312е÷о.т.312“ж“  

и УПИ ІІ и ІІІ в кв.44“б“ м.“Суходол“ 

 

Днес 12.12.2019г. в изпълнение на Заповед № РОК19-РД 09-372/03.12.2019г. за 

обществено обсъждане, издадена от кмета на р-н „Овча купел” СО, от 17,40ч. в в 

административната сграда на квартал „Суходол“ -  район „Овча купел” на СО с адм. 

адрес ул.”Овчо поле” № 26 ет.1 започна и се проведе представяне на проект за 

Изменение на план за улична регулация  и План за регулация и застрояване с 

образуване на нови УПИ IІ-1827,за произв. и складове и УПИ ІІІ-1827,1828, за 

жил.строителство в кв.44“б“  м.”кв. Суходол” 

Присъстваха граждани, представител на проектанта: 

урб. Иван Ст.Цвикев – „ГЕОКАД  93“ ЕООД 

и следните представители на общинската администрация: 

арх.Християн Георгиев – за Главен архитект на район „Овча купел“ съгласно 

зап.РОК19-РД15(ДС)-173/04.12.19г. на кмета на района 

инж.Калина П.Гакева – старши експерт „УТКРКС“- район „Овча Купел 

г-жа Калинка Петрова – административен отговорник за кв.“Суходол“, р-н „Овча 

купел“ 

Представянето бе под ръководството на арх. Християн Георгиев. 



 

 

 

 

            Общ.обсъждане на ИПУР нови о.т.312“б“÷о.т.312“д“ и о.т.312е÷о.т.312“ж“ и УПИ ІІ и ІІІ в кв.44“б“ м.“Суходол“ 

Урбанист  Иван Ст.Цвикев представи проекта на  Изменение на план за улична 

регулация  и План за регулация и застрояване с образуване на нови УПИ IІ-1827,за 

произв. и складове и УПИ ІІІ-1827,1828, за жил.строителство в кв.44“б“  м.”кв. 

Суходол” и запозна присъстващите с обхвата и целите на разработката, собствеността 

на имотите. 

Предостави се възможност на присъстващите граждани за въпроси. Отговори 

даде урб.Цвикев. 

Съобщено беше времето и мястото, където други желаещи биха могли да се 

запознаят с проектното предложение. Представянето беше закрито  около 18ч. поради 

изчерпване на дневния ред. 

Неразделна част от този протокол е списъкът със собственоръчно написаните 

имена на присъстващите. 

 

 

 

урб. Иван Ст.Цвикев 

проектант 

 

арх.Християн Георгиев  

За Гл.архитект  на СО, район „Овча купел“  

 

 

инж.Калина П.Гакева  

ст.експерт „УТКРКС“ 

 

 

г-жа Калинка Петрова  

административен отговорник за кв.“Суходол“, р-н „Овча купел“ 

 


