
разрешение № /дата издал възложител обект местност квартал УПИ им.пл.№ адрес

60/21.06.2011г. р-н "Оборище" Мария Николова

Иванова;Дориана 

Николова 

Боева;Никол Боева

Чорниян

промяна на предназначението

на център за красота в кафе-

аператив

ГГЦ-зона Г-14 15 VІ 9 ул."Искър"№11

61/23.06.2011г. р-н "Оборище" Доротея Любенова

Добрева

преустройство и промяна на

предназначението на магазин в

козметично студио

Подуяне-Център" 134 І 152 ул".Алеко 

Константинов"№32

62/22.06.2011г. р-н "Оборище" Николай Костадинов

Марков;Биляна 

Велизарова Маркова

преустройство и промяна на

предназначението на магазин в

бирария

ГГЦ-зона Г-14 27 VІІІ 15 ул."Цар Симеон"№76

63/23.06.2011г. р-н "Оборище" "Икар Травен" ООД преустройство на жилище и

портиерско помещение в

жилище

ГГЦ-зона Г-12 552 І ул."В.Търново"№1

64/27.06.2011г. р-н "Оборище" Тихомир Митков

Борисов;Соня 

Иванова Борисова

разделяне на ап.8 на ап.8 и ап.9 ГГЦ-зонаГ-14 522а ХІІ 3 ул."Чумерна"№14

65/30.06.2011г. р-н "Оборище" Борис 

АлександровБорисов

изграждане на капандура на

апартамент на тавански етаж

ГГЦ-зонаГ-13 735 ул."П.Волов"№7а

66/30.06.2011г. р-н "Оборище" ЕТ"ОГНЕС-Огнян 

Стойчев"

остъкляване на тераса към

ап.№17

"Подуяне-Център" 149 ХІІІ 331,332 ул."В.Друмев"№4

67/30.06.2011г. р-н "Оборище" Богдан Николов

Дренски

остъкляване на тераса към

ап.№18

"Подуяне-Център" 149 ХІІІ 331,332 ул"В.Друмев"№4

68/04.07.2011г. р-н "Оборище" Етажна собственост

на сграда на

ул."Алеко 

Константинов"№2

слънчева инсталация за

многофамилна жилищна сграда

Подуяне-Център" 148 ХІ 289 ул."Алеко 

Константинов"№2

69/04.07.2011г. р-н "Оборище" Етажна собственост

на сграда на

ул."Чаталджа"№54

слънчева инсталация за

многофамилна жилищна сграда

ГГЦ-зонаГ-13 738 ІІ 342 ул."Чаталджа"№54

70/04.07.2011г. р-н "Оборище" Етажна собственост

на сградата на

ул."Асен 

Златаров"№11

слънчева инсталация за

многофамилна жилищна сграда

ГГЦ-зонаГ-12 559 ХІІ 26 ул"Асен Златаров"№11

71/11.07.2011г. р-н "Оборище" Пола Иванова

Минева

преустройство и промяна на

предназначението на

съществуващо помещение в

кафе и бърза закуска

ГГЦ-зонаг-14 11 ІІ 12 ул."Искър"№28

РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ



72/11.07.2011г. р-н "Оборище" "КНС-Таско 

Бараковски"ЕООД

смяна предназначението на

кафе-аператив в медико-

техническа лаборатория

"Подуяне-Център" 120б І 534 бул."Мадрид"№56

73/14.07.2011г. р-н "Оборище" Димитринка 

Николова 

Шопова;Албена 

Николова Шопова

остъкляване на част от балкон и

присъединяването му към

кухнята и хола на ап.№20

"Подуяне-Център" 161а ул."Русалка"№48

74/14.07.2011г. р-н "Оборище" "УЕЛ КЗМ ОО"ООД реконструкция на съществуващи

тоалетни и надстройка-магазин

ГГЦ-зонаГ-13 727а І за

озел. И

КОО

ул."Ст.планина"

75/14.07.2011г. р-н "Оборище" "АВЕСТА ТРЕЙД"АД промяна на предназначението

на център за красота в кафе-

аператив

ГГЦ-зонаГ-12 543 ХІV 24 ул."Оборище"№37

76/14.07.2011г. р-н "Оборище" "УЕЛ КЪМ ОО"ООД реконструкция на съществуваща

обществена тоалетна и

надстройка за банков офис

ГГЦ-зонаГ-13-Юг 582 ІV за

парк и

КОО

ъгъла на бул."Янко

Сакъзов" и бул."Ев.

Георгиев"

77/15.07.2011г. р-н "Оборище" Марян Георги

Пешкирски 

преустройство и смяна

предназначението на офис в

кабинет по деигална медицина и

ренгенов кабинет

"Подуяне-Център" 120 ІХ 16 бул."Мадрид"№50

78/25.07.2011г. р-н "Оборище" ЕТ"Алфа-ДС- д-р

Ясен Димитров" 

преустройство и промяна

предназначението на

апартамент,гараж и мазе в

ИМПИСП

ГГЦ-зонаГ-13-Юг 738а ІХ 385 ул."Тракия"№21

79/11.08.2011г. р-н "Оборище" "ХАНЗА 

ИМОБИЛИЕН" ООД

за:подова конструкция на тераса

за сезонно ползване за "ТУ

КАФЕ" /004/

"Подуяне-Център" 164 VІ 550 бул."Ситняково"№48

80/12.08.2011г. р-н "Оборище" Ирина Ангелова

Георгиева; Валя

Стефанова 

Буюклийска и др.

временен паркинг за 39 места ГГЦ-зонаГ-14 10 ХІ 17 бул." Ал.Дондуков"№17

81/12.08.2011г. р-н "Оборище" Мария Иванова

Кукуванова;Емилия 

Иванова Кукуванова

преустройство за обединяване

на ателие и ап.№2 на втори

етаж и остъкляване на северна

тераса към апартамента

ГГЦ-зонаГ-13 739 І 373,374 бул. "Ал. Дондуков"

№135

82/12.08.2011г. р-н "Оборище" Иван Йорданов

Стойков; Ангелинка

Йорданова Стойкова

остъкляване на лоджия към

ап.№12

"Подуяне-Център" 153 ХІХ 459, 460 ул."Оборище"№123



83/19.08.2011г. р-н "Оборище" "Агенция 

Дипломатически 

имоти в страната"

ЕООД

преустройство и промяна на

предназначението на магазин в

кафе-сладкарница

ГГЦ-зонаГ-12 543 І 

заОЖЗ,

магази

ни и

спортн

и 

площа

дки

ул."Марин Дринов"№30

84/23.08.2011г. р-н "Оборище" Андрей Стефанов

Нянчев; "Катрин Риъл

Истеит"ЕООД

метална ограда с височина 2,20

м.

"Центъра" зона-А 511 ХV 1 ул."Дунав"№2

85/25.08.2011г. р-н "Оборище" "Издателска къща

Иван Вазов" ЕООД

промяна на предназначението

на печатница със сутерен,

магазин №2, магазин№3 и част

от партера на админ. Сграда в

ресторант и рок клуб

ГГЦ-зонаГ-14 11 ХV 3 ул."Г. Бенковски"№14-16

86/25.08.2011г. р-н "Оборище" Теодора Петрова

Самоковска у-тел на

"Проми" ООД

за преустройство на складово

помещение в сутерена на жил.

Сграда

ГГЦ-зонаГ-14 559 VІІІ 21 ул."Оборище"№36-А

87/26.08.2011г. р-н "Оборище" Катя Йорданова

Цветкова и др.

преустройство и промяна на

предназначението на магазин на

две нива със склад в сутерена и

мазе

"Подуяне-Център" 136 І 224 бул."Мадрид"№2а

88/26.08.2011г. р-н "Оборище" "ОВЕРТА" ЕООД промяна на предназначението

на офис в салон за красота

Подуяне-Център" 130 ХІХ 557 ул."Алеко 

Константинов"№51

89/29.08.2011г. РД-

09-138/06.10.11 РД-

09-35/01.03.12

р-н "Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова

слънчева инсталация за топла

вода за ОДЗ№60

Подуяне-Център" 128 ІІ ул."Мадарски Конник"№7

р-н "Оборище" Топлофикация 

София" ЕАД; Етажна

собственост на

жилищна сграда

монтаж на компактна

автоматизирана абонатна

станция 50/50

ГГЦ-зонаГ-13-Юг 737б VІ 321 ул."Тракия"№5

91/29.08.2011г. р-н "Оборище" "Топлофикация 

София" ЕАД; Етажна

собственост на

жилищна сграда

монтаж на компактна

автоматизирана абонатна

станция 100/50

ГГЦзонаГ-12 544 ХVІ ул."Оборище"№35

92/29.08.2011г. р-н"Оборище" "Топлофикация 

София" ЕАД;

Столична Община

монтаж на компактна

автоматизирана абонатна

станция 100/100

"Подуяне-Център" 162 І 444, 445 ул."Оборище"№94

93/29.08.2011г. р-н"Оборище" "Топлофикация 

София" ЕАД;

Столична Община

монтаж на компактна

автоматизирана абонатна

станция 200/100

Подуяне-Център" 133 ІІ ул."В. Друмев"№34



94/29.08.2011г. р-н"Оборище" Топлофикация 

София" ЕАД; Етажна

собственост на

жилищна сграда

монтаж на компактна

автоматизирана абонатна

станция 150/75

ГГЦ-зонаГ-13 717 ІХ 30 ул."Екзарх Йосиф"№121

95/30.08.2011г. р-н"Оборище" "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ

БЪЛГАРИЯ"ЕООД

възможност за изграждане на

санитарни възли в трите

асансьорни предверия в офис

сграда

"Подуяне-Център" 164 VІ 550 бул."Ситняково"№48

96/30.08.2011г. р-н"Оборище" Етажна собственост

на жилищна сграда

преустройство на приемо-

предават. С-ия GSM в приемо-

предават. GSM/ИМТS с-ция на

БТК - АЦ

"Подуяне-Център" 164 VІ ул."Черковна"№75 В

97/03.09.2011г. р-н"Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова

реконструкция на улични

водопроводи и прилежащи СВО

ГГЦ-зонаГ-14 по ул."Цар Симеон" ,

ул"Дунав", ул."11-ти

Август " , ул."Чумерна"

98/07.09.2011г. р-н"Оборище" Петя Динкова Генова-

Калу, Панайотис

Калос

преустройство на магазин в

медико-диагностична 

лаборатория

ГГЦ-зонаГ-13 715 ІІ 9, 12, 13,

14, 15

ул."Ангиста"№8

99/07.09.2011г. р-н"Оборище" "Общинска банка"АД смяна предназначението на

гараж в автомивка

ГГЦ-зонаГ-14 526 ХІІІ 6 ул."Кирил и

Методий"№25

100/19.09.2011г. р-н"Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова

външно ел. Захранване с каб.

НН-кv на жил. Сграда основен

ремонт на съществ. Т П

ГГЦ-зонаГ-13 726 ХІХ 140 ул."Петра"№11-13

101/28.09.2011г. р-н"Оборище" Министерство но

околната среда и

водите

допълнително захранване -

едноетажна адм. Сграда

ГГЦ-зонаГ-14 17 І бул.Мария Луиза"№22

102/30.09.2011г. р-н"Оборище" Изпълнителна 

Агенция"Военни 

клубове и военно -

почивно дело"

преустройство и промяна на

предназначението на

гарнизонен стол на МО в

ресторант

"Подуяне-Център" 164 V - за

ЖС ,

магази

ни, 

трафоп

ул."Черковна"№75 В

103/30.09.2011г р-н"Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова

обновяване на съществуваща

площадка за игра

ГГЦ-зонаГ13 720 І - за

ОЖС, 

озел. И

маг.

бул"Дан. Никоаев"№10

104/30.09.2011г. р-н"Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова

обновяване на съществуваща

площадка за игра

"Подуяне-Център" 153а ІІ 70, 370 ул."Богдан"

105/03.10.2011г. р-н"Оборище" ФРАНС 

ИНТЕРНАСИОНАЛ 

АРГО АЛИМАНТЕР"

ООД

промяна на предназначението

на магазин№3 /промишлени

стоки/ вмагазин за бутилиран

алкохол

ГГЦ-зонаГ-12 541 ІV 4 ул."Върбица"№6

106/06.10.2011г. р-н"Оборище" Петруна Георгиева

Афенлиева

реконструкция на покрив и

преустройство на тав. Жилище-

ап.9

"Подуяне-Център" 120-В VІІ 92 ул."Черковна"№31



107/10.10.2011г. р-н"Оборище" Етажна собственост

на жилищна сграда,

"Космо парк София"

сграда 6

преустройство на базова

станция GSM/ ИМТS №1666

"Подуяне-Център" 149 І 1 ул."Оборище"№72

108/13.10.2011г. р-н"Оборище" "АДИС" ООД преустройство на част от

партерния етаж в кафе

ГГЦ-зонаГ-14 517 І ул."Париж"№14

109/02.11.2011г. р-н"Оборище" Шеодора Тодорова

Спасова

смяна предназначението на

магазин във ветеринарен

център

ГГЦ-зонаГ-13 738 VІІ 329 бул."Ал.Дондуков"№131

111/09.11.2011г. р-н"Оборище" Мария Йорданова

Илиева

за преустройство на магазин ГГЦ-зонаГ-14 525 VІІІ 2 ул."Русалка"№75

112/09.11.2011г. р-н"Оборище" Елица Николова

Бейска, Андрю Фелан

преустройство на тав.

Помещение№6 с капандура

"Центъра" зона-А 510 V 8 ул."Дунав"№11

113/16.11.2011г. р-н"Оборище" "АРКОИНВЕСТ"ЕООД промяна на предназначението

на магазин№9 в"кафе-аператив"

"Подуяне-Център" 123а І ул"Чрковна"№38-б ет.1

114/17.11.2011Г. р-н"Оборище" Топлофикация 

"София", Столична

Община

топлозахр.и АС на жил. сгради,

1ет.

"Подуяне-Център" 149 X 331, 332,

333, 334

ул."В.Друмев"№4 и

ул.Султан тепе"№15

115/17.11.2011г. р-н"Оборище" Надежда Георгиева

Йончева, Христо

Асенов Йончев

промяна на предназначението

на магазин във ветеринарен

кабинет

ГГЦ-зона Г-14 26 XVII 13 ул."Бачо Киро"№49

116/17.11.2011г. р-н"Оборище" Иванка Антонова

Сербезова, Калин

Петров Сербезов

преустройство на офисна сграда

и съществуваща АИППДМ

специализирана болница за

активно лечение по

лицевочелюсна хирургия

ГГЦ-зона Г-14 24 IX 16 ул."Г. Бенковски"№49

117/17.11.2011г. р-н"Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова

основен ремонт на ел.

Инсталации в сградата на I-

ва АЕГ и112 ОУ"Стоян Заимов" 

"Центъра" зона-А 535 бул."Дондуков"№60

118/21.11.2011г. р-н"Оборище" Илиян Павлов

Николов, Огняна

Бойкова Ханджиева

преустройство на магазин в

кафетария

"Центъра" зона-А 508 I ул."Раковски"№113

119/21.11.2011г. р-н"Оборище" етажна собственост за слънчева инсталация за

топла вода на жил. сграда

"Подуяне-Център" 131 III 519 бул."Мадрид"№11

120/22.11.2011г р-н"Оборище" Иван Славков

Ормандусиев, Олга

Славкова 

Ормандусиева

за реконструкция на покрив и

направа на капандура на

таван№4

"Центъра" зона-А 510 V 8 ул."Дунав"№11



121/22.11.2011г. р-н"Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова

за:покриване на тераса и

остъкляване на част от терасата

към клуб-ресторант в

театър"София"

ГГЦ-зона Г-13-юг 582 II - за

театър

бул."Янко Сакъзов"№23-

А

122/22.11.2011г. р-н"Оборище" "ВЕНГ" ЕООД, с

управител Венцислав

Славов Григоров

промана на предназначението

намагазин за промишлени

стоки№3 - в бърза закуска

"Подуяне-Център" 149 I ул."Оборище"№72

123/22.11.2011г. р-н"Оборище" Марияна Иванова

Бобевска, Ирен

Иванова Бобевска

преустройство и промяна на

предназначението на тавански

помещения в ателие

ГГЦ-зона Г-14 9 V 12 ул."Буда Пеща"№13

124/25.11.2011г. р-н"Оборище" Албена Томова

Илиева, Анатоли

Благоев Илиев

преустройство и промяна

напредназначението на аптека и

апартамент в магазин за

спортни аксесоари

ГГЦ-зона Г-13 736 XX 273 бул."Дондуков"№91

125/30.11.2011г. р-н"Оборище" Сергей Венциславов

Янев, Елена Петрова

Янева

преустройство на магазин в

кафе - бистро

ГГЦ-зона Г-12 544 II 2 ул."Оборище"№23 

126/30.11.2011г. р-н"Оборище" Ралица Валентинова

Димитрова

за остъкляване на лоджия на

мезонет№5

ГГЦ-зона Г-13-юг 584 XIII 485 ул."Силистра"№6

127/6.12.2011г. р-н"Оборище" етажна собственост

на бул."Дондуков"№7

за:реконструкция на подземен

проход към складово

помещение и абонатна станция

ГГЦ-зона Г-14 8 I - за

ЖС и

КОО

бул."Дондуков"№7

128/06.12.2011г. р-н"Оборище" Олга Валентинова

Христова, Любен

Валентинов 

Джорински

промяна на предназначението

на жилищна сграда в пансион с

кафе-клуб

ГГЦ-зона Г-14 519 XVIII 14 ул."Искър"№37

129/09.12.2011г. р-н"Оборище" "Ханза 

Имобилнен"ООД," 

Айнкауфс-център 

София тмбхунд Ко

КГ,клон София"КЧТ    

промяна на предназначението

на част от кота+10,25 в

автомивка

"Подуяне-Център" 164 VI 550 бул."Ситняково"№48

130/20.12.2011г. р-н"Оборище" "Автотранссервиз" 

АД,"Космо България

Мобайл" ЕАД

преустройство в базова станция "Подуяне-Център" 129-А ул."Проф. Милко

Бичев"№2

131/20.12.2011г. р-н"Оборище" Антон Янков

Арнаудов

за:преустройство на

мезонет№12, обособяване на

ревизионен достъп до плоския

покрив и остъкляване на балкон

ГГЦ-зона Г-13 723 XV 196 ул."Черномен"№3



132/21.12.2011г. р-н"Оборище" Христина Георгиева

Бобева

за:промяна на

предназначението на ателие№4

в жилище-без СМР

"Подуяне-Център" 153 XIII 461 ул."Оборище"№121

133/23.12.2011г. р-н"Оборище" Савка Николаева

Брънчева

за осъкляване на балкон ГГЦ-зона Г-14 22 IX 9 ул."Раковски"№62

134/28.12.2011г. р-н"Оборище" Димитър Красимиров

Грудев, "Пан сервиз"

ООд- у-л Ивайло

Йотов Тодоров

вътрешно преустройство на

тавански помещения-без

промяна на предназначението

им

ГГЦ-зона Г-14 523 III 7 ул."Цар Симеон"№21

135/30.12.2011г р-н"Оборище" Илиян Иванов

Начевски-

изп.директор на

"Химремонтстрой 

инженеринг"АД,Таско 

Василев Бараковски-

у-л на "КНС-Таско

Бараковски"ЕООД

за:разширение на магазин№2/за

нехранителни стоки/ - чрез

остъкляване на част от

колонада

"Подуяне-Център" 120 -Б I 534 бул."Мадрид"№56

1/03.01.2012г. р-н"Оборище" Ели Георгиева

Георгиева

за:реконструкция на покрив и

направа на капандура на

таван,собств.на Е.Георгиева

ГГЦ-зона- Г-14 9 III 11 ул."Искър"№16

2/04.01.2012г. р-н"Оборище" Дениза Георгиева

Маруева

запромяна на предназн. на

магазин№1 във фризьорски

салон

ГГЦ-зона- Г-14 31 I 1 ул."Св.Св.Кирил и

Методи"№70

3/04.01.2012г. р-н"Оборище" Владимир 

Александров Койчев

промяна на предназначението

на жил.ап.2 ет.1 в офис за

дентални мед. Изделия

ГГЦ-зона Г-12 543 XXVI 4 ул."Марин Дринов"№22

4/10.01.2012г. р-н"Оборище" Председател на

етажна собственост

на жил. сгр.на

ул."Московска"№39

за реконструкция на ВиК

инсталаций в жил. сграда

"Центъра" зона-А 503 ул."Московска"№39

5/10.01.2012г. р-н"Оборище" Цветиляна 

Йорданова Богданова

за преустройство на магазин за

промишлени стоки

ГГЦ-зона Г-14 9 III 11 ул."Искър"№16-А

6/10.01.2012г. р-н"Оборище" Силвия 

Александрова 

Костова

смяна предназначението на

магазин във фризьорски салон

"Подуяне-Център" 137 III 175 ул."Алеко 

Константинов"№37

7/10.01.2012г. р-н"Оборище" Стефан Досев

Димитров, Йонка

Лилова Димитрова

за:остъкляване на лоджия/към

двора/ към апартамент№27

"Подуяне-Център" 146 II 113 ул."В.Друмев"№24-26-А

8/10.01.2012Г. р-н"Оборище" Любка Стефанова

Аджарова,Евгения 

Василева Аджарова

за:реконструкция на

едноетажна жил. сграда

ГГЦ-зона Г-14 27 VIII 9 ул."Веслец"№27



9/12.01.2012г. р-н"Оборище" Зора Ганчева

Петканчин

за осъкляване на два балкона

на апартамент

ГГц-зона Г-14 25 XVIII 25 ул."Бачо Киро"№46

10/13.01.2012г. р-н"Оборище" "Столична Община,

ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно ел. Захранване с кабели

НН на надстройка, пристройка и

предстр. на  вътрешна сграда

ГГЦ-зона Г-14 9 XV 5 ул."Бачо Киро"№8

11/16.01.2012г. р-н"Оборище" Министерство на

труда и социалната

политика

вътрешно преустройство на

съществуващ ресторант на

МТСП

ГГЦ-зона Г-14 4 I - за

мин. 

Съвет,

адм. 

сгр. 

иКОО

ул."№Триадица"№2

12/18.01.2012г. р-н"Оборище" Любомир Иванов

Чонос, Иван Калинов

Чонос

за ремонт на покрива и

изграждане на капандура

"Подуяне-Център" 136 I 224,225 бул.Мадрид"№2

13/24.01.2012г. р-н"Оборище" "Медицински център

за психично здраве-1"

ЕООД с у-тел. Никола

С. Иванов

за промяна на

предназначението на офис№2 в

АИПСМД - психиатрия

ГГЦ-зона Г-14 530 VІ 8 бул."Сливница"№200-А

14/24.01.2012г. р-н"Оборище" Николай Иванов

Дилков

за промяна на част от жилище в

работно помещение-офис за

индивидуална дейност за

разфасоване и опаковане на

хранителни добавки и други

природни продукти

ГГЦ-зона Г-13 733 ІХ 218 ул."Стара планина"№34

15/31.01.2012г. р-н"Оборище" СО - р-н"Оборище основно обновяване на

площадка за игра

"Подуяне-Център" 150 VІІІ - за

озел. и

трафоп

ост

ул."Султан тепе"

16/06.02.2012г. р-н"Оборище" Стефанка Велева

Белчева

за промяна на

предназначението на магазин в

аптека

ГГЦ-зона Г-14 514 VІ 4 бул."Княз Ал. Дондуков-

Корсаков"

17/08.02.2012г. р-н"Оборище" Райчо Ангелов

Георгиев

за преустройство и промяна на

предназначението на част от

магазин в студио за

фризьорство и козметика

"Подуяне-Център" 166 І 1 ул."Черковна"№105

18/08.02.2012г. р-н"Оборище" "ДАГРА" ЕООД с

управител Даниела

Стоянова 

Граматикова

за промяна на

предназначението на магазин за

алкохол и цигари в център за

работа с деца и възрастни

ГГЦ-зона Г-14 31 Х 16 ул."Св.Св.Кирил и

Методи"№68



19/09.02.2012г. р-н"Оборище" "Софарма имоти"

АДСИЦ с у-л Борис

Анчев Борисов

преустройство и смяна на

предназначението на магазин за

"Оптика" в "кафе-аперитив"

ГГЦ-зона Г-14 11 20 ул."Г.С.Раковски"№82

20/10.02.2012г. р-н"Оборище" Юлиан Стоянов Пеев, 

Нели Стоянова

Стоянова

за промяна на

предназначението на магазин за

хранителни стоки в магазин за

цветя и сувенири

"Центъра" зона-А 509 VІІІ 7 бул."Княз Ал. Дондуков-

Корсаков"№38

21/23.02.2012г. р-н"Оборище" ТД "Балкан

Континентал Груп"

ООД с у-тел Роман

Аврахам

за частично преустройство на

първи етаж /вътрешно

преустройство/ с остъкляване на

колонада към двора

ГГЦ-зона Г-13 717 ХІІІ 34 ул."Кешан"№2

22/23.02.2012г. р-н"Оборище" "ЕВРОТУР РЕЛАКС

САТ ТВ" ООД, с у-тел

Явор Тодоров

Джиджев

за промяна на

предназначението на магазин

№8 /за промишл. стоки/ в

"Заведение за бързо

обслужване-бистро"

ГГЦ-зона Г-14 33 ХІХ 14,15 ул."Поп Богомил"№1-3

23/28.02.2012г. р-н"Оборище" Елвис Викторов

Янков

реконструкция на покрив с

направа на капандури на

тав.помещение №5 и направа на

отвор в плочата за свързване на

тавана с ап.№10 без промяна на

предназначението

ГГЦ-зона Г-12 543 І-за 

ОЖС, 

магази

ни и сп.

площа

дки

ул."Марин Дринов"№24

24/15.03.2012г. р-н"Оборище" Етажна собственост

на жил.сграда, "Макс

Телеком" ООД

микробазова станция за

безжичен 

интернет№1131"Ситняково"

"Подуяне-Център" 162 ІІ-за 

ЖС

бул."Ситняково" №46,

бл.18, вх.А

25/15.03.2012г. р-н"Оборище" Борислав Евгениев

Ванков

вътрешно преустройство - за

обособяване на санитарен

възел и промяна на

предназначението на ап.№16 в

ателие за жилищни нужди

ГГЦ-зона Г-12 560 ІХ 5 ул. "Асен Златаров" №17-

а

26/20.03.2012г. р-н"Оборище" "Мобилтел" ЕАД,

"Катинвер" ЕООД

преустройство на GSM базова

станция в GSM / ИMТS базова

станция на "Мтел" SOF0018

"Avgиst"

ГГЦ-зона Г-14 523 І 5 ул. "Цар Симеон"№25

27/21.03.2012г. р-н"Оборище" Национален съюз на

трудово-

производителните 

кооперации, "Макс

Телеком" ООД

микробазова станция за

безжичен интернет на "Макс

Телеком" ООД №1153"ТПК"

ГГЦ-зона Г-14 9 Х-за 

общ. 

строит.

бул."Княз Александър

Дондуков Корсаков"№11

28/28.03.2012г. р-н"Оборище" Лазар Василев

Василев

остъкляване на тераса към

апартамент №6

ГГЦ-зона Г-13 732 І 345 ул."Стара планина"№74



29/03.04.2012г. р-н"Оборище" Сава Христов Влаев,

Христо Христов

Влаев

масивна ограда по северната

граница и ажурна по южната

граница с Н = 2,20

"Подуяне-Център" 130 VІІІ 546 ул."Алеко Константинов"

№43

30/03.04.2012г. р-н"Оборище" Димо Вергилов

Димов

остъкляване на част от балкон

към ул."сан Стефано" на ап.№8

ГГЦ-зона Г-12 544 ІІ 2 ул."Оборище" №23

31/03.04.2012г. р-н"Оборище" Мила Иванова

Одажиева

остъкляване на част от балкон

към ул."Сан Стефано" на ап.№5

ГГЦ-зона Г-12 544 ІІ 2 ул."Оборище" №23 

32/04.04.2012г. р-н"Оборище" Радослава 

Божидарова 

Николова

остъкляване на балкон и

приобщаване към ап. №4

"Подуяне-Център" 166 І-за 

ОЖС, 

подз. 

гаражи 

и траф.

бул."Ситняково" №50

вх.Б

33/05.04.2012г. р-н"Оборище" Светомир Страхилов

Георгиев, Маргарет

Кармел Георгиев

жилищна сграда с офиси,

ателиета, гаражи и подземни

гаражи

ГГЦ-зона Г-13 732 ХІV 344 ул."Чаталджа"№51

34/18.04.2012г. р-н"Оборище" Валентина 

Свиленова Петрова,

Валентин Младенов

Петров

за разделяне на ап. №10 в ап.

№10 и ап. №11 с цел

възстановяване по

първоначален одобрен проект

ГГЦ-зона Г-12 558 ІV-за 

ЖС и

сп. 

площа

дки

ул."Оборище" №22

35/18.04.2012г. р-н"Оборище" Фондация "Мисия

България" 

представена от Динко

Дим.Златаров

смяна на предназначението на

лекарски кабинет в магазин за

дрехи втора употреба

"Подуяне-Център" 134 VІ 155 ул."Васил Друмев "№37

36/19.04.2012г. р-н"Оборище" Росица Танева

Симеонова, Цветан

Атанасов Симеонов

остъкляване на част от тераса

на ап. №1

Център зона А-

север

511 ХVІІІ 4 бул."Княз Александър

Дондуков Корсаков"№50

37/24.04.2012г. р-н"Оборище" Елена Георгиева

Лазарова, Василка

Георг. Георгиева

преустройство и промяна на

предназначението на магазин в

аптека "Марешки"

Център зона А-

север

533 VІ 2 бул."Васил Левски" №98

38/02.04.2012г. р-н"Оборище" Столична Община,

кмет г-жа Йорданка

Фъндъкова, "ЧЕЗ

Разпределение 

България " АД

външно ел. захранване с кабели

НН на ресторант

"Подуяне-Център" 164 V ул."Черковна" №75-В

39/09.05.2012г. р-н"Оборище" Светомир Страхилов

Георгиев, Маргарет

Кармел Георгиев

жилищна сграда с офиси,

ателиета, гаражи и подземни

гаражи

ГГЦ-зона Г-13 732 ХІV 344 ул"Чаталджа" №51

40/09.05.2012г. р-н"Оборище" Петър Христов

Кумитски

остъкляване на балкон на ап.

№3, ет. 1

"Подуяне-Център" 129 І-за ЖС ул."Васил Друмев "№51



41/09.05.2012г. р-н"Оборище" Айнкауфс - Център

София ГМБХ УНД КО

КГ, клон София КУТ

за преустройство и промяна на

предназначението на

помещение В 52 & 53 от

мултиф.търг.комплекс "Сердика -

Център София" в детска

занималня.

"Подуяне-Център" 164 VІ 550 бул."Ситняково" №48

42/09.05.2012г. р-н"Оборище" Даниела Фикова

Семенарова

остъкляване на балкон ГГЦ зона Г-14 25 ул."Бачо Киро" №44-46

43/09.05.2012г. р-н"Оборище" Цецкомир Симеонов

Цеков

за остъкляване на балкон на

апартамент на 7ет.

Център зона А-

север

510 ІV 7 бул."Княз Александър

Дондуков Корсаков" №48

44/09.05.2012г. р-н"Оборище" Цецкомир Симеонов

Цеков

за реконструкция на покрив и

направа на капандура на таван

Център зона А-

север

510 ІV 7 бул."Княз Александър

Дондуков Корсаков"№48

45/09.05.2012г. р-н"Оборище" Емил Михайлов

Христосков, Димитър

Петков Рачев,

Йорданка Геор.

Георгиева

изграждане на подпорна стена ГГЦ зона Г-13 733 ХVІ 226 ул. Чаталджа" №1

46/31.05.2012г. р-н"Оборище" Пламен Василев

Ганев, Михаил Стеф.

Новаков, Катя

Михайлова Новакова

вътрешно преустройство на

ап.№1 и остъкляване на балкон

с приобщаване към кухнята на

апартамента

ГГЦ зона Г-12 544 ІІ 2 ул. "оборище" № 23

47/31.05.2012г. р-н"Оборище" Катя Михайлова

Новакова

вътрешно преустройство на

ап.№2 и остъкляване на балкон

с приобщаване към банята на

апартамента

ГГЦ зона Г-12 544 ІІ 2 ул. "оборище" № 23

48/05.06.2012г. р.н"Оборище" Илиян Георгиев

Конев, Велислава

Василева Василева,

Ренета Юлий Ганева,

Максимилияно 

Назелли, Антоанета

Юлий Ганева

реконструкция на покрив и

направа на капандури на три

тавански помещения и

свързване на таван №2 с

апартамент на трети етаж

Център зона А-

север

505 ІV 9 ул. "Г.С.Раковски" № 84

49/05.06.2012г. р-н"Оборище" Камен Ангелов

Каменов

промяна на предназначението

на апартамент, находящ се в

източно крило на партерния

етаж в нотариална кантора

ГГЦ зона Г-12 559 ХІХ 13 ул. "Герлово" № 11

50/06.06.2012г. р-н"Оборище" Стела Василева

Дечева -

Топалджикова

промяна на предназначението

на таванско помещение в

ателие

ГГЦ зона Г-13 736 І 263,264 бул. "Ал. Дондуков" №69



51/06.06.2012г. р-н"Оборище" Даниела Данчова

Найденова

остъкляване на тераса към

апартамент №2 /по източната

фасада/

ГГЦ зона Г-13 720 ХІХ 74 ул. "Панайот Волов" №45

52/07.06.2012г. р-н"Оборище" Стайланд България

ЕООД с управител

Петър Геор. Делчев

промяна на предназначението

на апартамент в офис

Център зона А-

север

533 ІІ 14 ул. "Панайот Волов" №1

53/13.06.2012г. р-н"Оборище" Дарин Петров Петров промяна на предназначението

на магазин във фризьорски и

козметичен салон

Подуяне-Център" 150 V за ЖС,

маг., КОО

ул. "Султан тепе" №18

54/

55/19.06.2012г. р-н"Оборище" Столична община - р-

н "Оборище"

разделяне на общински

апартамент

ГГЦ зона Г-14 27 ул. "Сердика" №36

56/22.06.2012г. р-н"Оборище" "Идол" ЕООД,

управител Тодор

Благоев Стефчев

преустройство и разделяне на

ап.№3 в ап.№3 и №3-а

ГГЦ зона Г-13 717 ІХ 30 ул. "Екзарх Йосиф"

№121

57/29.06.2012г. р-н"Оборище" Мартин Стрезимиров

Несторов, Росен

Стрезимиров 

Несторов

преустройство и промяна на

предназначението на кафе-

сладкарница в аптека

ГГЦ зона Г-12 540 ІV за ОЖС бул. "Янко Сакъзов" №86

58/04.07.2012г. р-н"Оборище" "МЕМ - България"

ЕООД, управител Д.

Адамо Еннио

преустройство на два

апартамента

Център зона А-

север

505 ІІІ ул. Г.С.Раковски" №86,

вх.Б

59/18.07.2012г. р-н"Оборище" Красина Кръстева

Муховска

преустройство на два

апартамента в един-етаж трети

ГГЦ зона Г-12 553 ХІV 14 ул. "Шипка" №17

60/26.07.2012г. р-н "Оборище" Лилия Ефремова

Радулова, Елга

Младенова Тракийска

преустройство и промяна на

предназначението на магазин за

промишлени стоки в кафе-

сладкарница със собствено

производство

ГГЦ зона Г-14 517 ІІ 6 ул. "Искър" №36

61/26.07.2012г. р-н "Оборище" Димитър Димитров

Чаушов, Емилия

Йонкова Чаушова,

Стефан Димитров

Чаушов

реконструкция на покрив и

направа на капандура с отвор в

плочата за свързване на

таванско помещение с

апартамент на третия етаж 

ГГЦ зона Г-14 18 ХVІ 12 ул. "Екзарх Йосиф" №51

62/26.07.2012г. р-н "Оборище" Атанас Томов

Атанасов

реконструкция на покрив и

направа на капандури над

таванско помещение,

собственост на Атанас Томов

Атанасов

ГГЦ зона Г-14 18 ХVІ 12 ул. "Екзарх Йосиф" №51

63/30.07.2012г. р-н "Оборище" Валентина Маринова

Генева

вътрешно преустройство на

магазин №3 - за сладкарски и

тестени иделия с производсво

на място

ГГЦ зона Г-12 544 І 1 ул. "Сан Стефано" №9



64/31.07.2012г. р-н "Оборище" Веселин Венелинов

Кандарашев, Ваня

Николаева Панамска -

Кандарашева

остъкляване на северния балкон

на кухнята на ап. №27

ГГЦ зона Г-12 540 ХVІІ 18 бул. "Христо и Евлоги

Георгиеви" №171

65/31.07.2012г. р-н "Оборище" Столична община,

Димитър Георгиев

Попов, Пенка

Георгиева Попова,

Владимир Николов

Кочев

преустройство и разделяне на

магазин №2

ГГЦ зона Г-14 525 ХІІ 21 ул. "Г.С.Раковски" № 63

66/04.08.2012г. р-н "Оборище" Елеонора Асенова

Кузмянова, Васил

Асенов Кузмянов

промяна на предназначението

на апартамент на първи етаж в

жил. сграда в детски центр

"Славейче"

ГГЦ зона Г-14 514-А VІ 21 ул. "Росица" №14

67/06.08.2012г. р-н "Оборище" " Евротранс - Г "

ЕООД с управител

Христо Ташев

Габров, Столична

община

жилищна сграда на три етажа ГГЦ зона Г-14 528 ІІ 6 ул. "Св.Св.Кирил и

Методий" №11

68/07.08.2012г. р-н "Оборище" Георги Ангелов

Джанабетски

преустройство на партерен

апартамент - изграждане на

стълба към собствено мазе

ГГЦ зона Г-13 726 VІІІ 146 ул. "Панайот Волов" №12

69/14.08.2012г. р-н "Оборище" Неда Петрова

Михнева

разширение и пристройка на

съществуващи гаражи

ГГЦ зона Г-12 558 ХVІІ за гаражи

70/14.08.2012г. р-н "Оборище" Роза Мартинова

Алкалай - Хеиз

основен ремонт на таванска

стая №4. Промяна на

остъкляването и отваряне на

временен прозорец на калкана. 

ГГЦ зона Г-14 17 ІІ 7 ул. "Цар Симеон"№57

71/17.08.2012г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

нов ШТП 800 КVА, 10/0,4 КV с

трансформатор 630 КVА външно

ел. захранване - каб. СрН 10 КV

за нов ШТП и каб. НН за жил.

сграда

Подуяне-Център" 130 ХХ 544,545 ул. "Мърфи" №28-30

72/17.08.2012г. р-н "Оборище" "Ей Си Ар" ООД с

управител Иван

Първанов Иванов

временен паркинг ГГЦ зона Г-13 739 ІІ 2 ул. "Чаталджа" №72-74

73/28.08.2012г. р-н "Оборище" Риджънт Балкан",

представлянан от

Газуан Шараф

ажурна ограда с Н = 2,20м. Подуяне-Център" 150 ІХ за обсл. ул. "Хан Омуртаг" №3

74/29.08.2012г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

външен топлопровод и АС на

сграда работилници и ателиета

на Народен театър Иван Вазов"

ГГЦ зона Г-14 530 ХV 15 ул. "Св.Св.Кирил и

Методий" №28



75/29.08.2012г. р-н "Оборище" Филто - С" ООД с

управител Любомир

Тончов Гогишов;

Мария Борисова

Христова; Мария

Йорданова Миханова

многофамилна жилищна сграда ГГЦ зона Г-13-юг 738-б ХІХ 439 ул. "Тракия" №20

76/10.09.2012г. р-н "Оборище" Анна Георгиева

Губеркова

остъкляване на балкон на ап.

№3

ГГЦ зона Г-13-юг 739-б V 644 ул. "Тракия" №37

77/10.09.2012г. р-н "Оборище" Диана Вълева

Христова, Динко

Христов Христов

остъкляване на балкон на

апартамент №5

ГГЦ зона Г-13-юг 739-б V 644 ул. "Тракия" №37

78/10.09.2012г. р-н "Оборище" Анка Тончева

Цоневска-Клейн, 

Радка Тончева

Цоневска-Брик

промяна на предназначението

на магазин №6 в кафе-

сладкарница

Център зона А-

север

511 ХVІІІ 4 бул."Княз Александър

Дондуков-Корсаков" №50

79/10.09.2012г. р-н "Оборище" "ЕВРОТУР РЕЛАКС

САТ ТВ" ООД, с у-тел

Явор Тодоров

Джиджев

преустройство и промяна на

предназначението на магазин

№1 в заведение за бързо

хранене

ГГЦ зона Г-14 33 ХІХ 14,15 ул. "Поп Богомил" №1

80/10.09.2012г. р-н "Оборище" "АрКО 

ИНВЕСТ"ЕООД с

управител Лембит

Тамиере

преустройство и промяна на

предназначението на магазин

№5 в ателие за химическо

чистене

Подуяне-Център" 123-А І ул. "Черковна" №38, вх.А

81/17.09.2012г. р-н "Оборище" Илиян Георгиев

Кочев, Велислава

Василева Василева,

Искра Георгиева

Жубенко,Юлий 

Атанасов Ганев,

Ренета Юлий Ганева,

Антоанета Юлий

Ганева

разделяне на съществуващ

сутерен

Център зона А-

север

505 ІV-Б 9 ул. "Г.С.Раковски" №84

82/18.09.2012г. р-н "Оборище" Милен Георгиев

Георгиев

преустройство и промяна на

предназначение на част от

магазин със склад за вина в

магазин за промишлени стоки

Подуяне-Център" 120-В VІ 96 ул. "Черковна №29

83/18.09.2012г. р-н "Оборище" Еленка Петкова

Христова

остъкляване на тераса на

апартамент №6

ГГЦ зона Г-13 723 Х 201 ул. "Черномен" №13



84/25.09.2012г. р-н "Оборище" Цветелина Борисова

Кънева, Анатолий

Василев Кънев, Петя

Станкова Йорданова-

Файнойгле

преустройство на покрив и

изграждане на капандури в

тавани № А, №5 и №4

ГГЦ зона Г-12 560 VІ 4 ул. Асен Златаров" №19

85/25.09.2012г. р-н "Оборище" Антонио Методиев

Василев

преустройство и смяна на

предназначението на магазин

№1и магазин №2 в кафе-бар и

приобщаване на складови

помещения /мазета/.

ГГЦ зона Г-13 736 І 263, 264 бул. "Княз Александър

Дондуков-Корсаков"

86/25.09.2012г. р-н "Оборище" Весела Георгиева

Ангелова

преустройство на таванско

помещение №4 в жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-13 732 VІ 364 ул. "Чаталджа" №71

87/02.10.2012г. р-н "Оборище" "Бултравел лизинг

КО"ООД, "Мобилтел"

ЕАД

Базова станция GSM/ИМТS на

"Мобилтел" ЕАД SOF0406

ГГЦ зона Г-12 559 Х ул. "Оборище" № 26

88/02.10.2012г. р-н "Оборище" "ИТТИ" ООД с у-тел

Румяна Йорданова

Кацарова

за възстановяване на незаконно

изграден покрив в параметрите

на одобрени проекти

ГГЦ зона Г-14 529 VІ 13 ул. "Чумерна" №35

89/02.10.2012г. р-н "Оборище" Йовка Колева

Томова, Венцислав

Петров Герасимов,

"Вивлион" ЕООД,

представлявано от

Йордан Кирилов

Миланов

преустройство на първи етаж на

жил. сграда в топла кухня към

хотел

ГГЦ зона Г-12 543 ХVІІІ 18 ул. "Оборище" №45

90/04.10.2012г. р-н "Оборище" Бистра Иванова

Балабанова, 

Цветанка Иванова

Балабанова, Елена

Стеф. Младжова,

Иван Любомиров

Златин, Владимир

Любомиров Златин

за промяна на

предназначението на магазин за

сувенири и офис в кафетария

"СОХО" без СМР.

ГГЦ зона Г-14 8 ІІІ 9 ул. "Искър" №4

91/12.10.2012г. р-н "Оборище" Фондация "Покров

Благородичен " с изп.

Директор Пламен

Сивов

разделяне, преустройство и

промяна на предназначение на

партерен етаж в АИП за ПМП-

дентална медицина и офис

"Подуяне-Център" 153-Б ІІ 65 ул. "Буная" №28

92/12.10.2012г. р-н "Оборище" Николай Станимиров

Савов, Невенка

Спасова Мулешкова

многофамилна жилищна сграда

с офиси и подземни гаражи и

ажурна ограда с Н=200м.

ГГЦ зона Г-14 10 Х 3 ул. "Буда пеща №12



93/19.10.2012г. р-н "Оборище" "Арена ди Сердика"

ЕАД, "Мобилтел" ЕАД

Базова станция GSM SOF

0845"Арка М" на GSM оператор

"Мобилтел" ЕАД 

Център зона А-

север

506 VІІІ 17, 19 ул. "Буда пеща №2-4

94/22.10.2012г. р-н "Оборище" Петър Илиев

Димитров, Евгени

Божидаров Йонов

за преустройство и промяна на

предназначението на аптека в

магазин за хранителни стоки с

топла точка

ГГц зона Г-12 537 ХVІІІ 15 ул. "Оборище" №21-А

95/22.10.2012г. р-н "Оборище" Кристиян Димитров

Стоилов, Йорданка

Нишова Христова,

Клавдия Димитрова

Токатлиян

за преустройство и промяна на

предназначението на магазин за

спортни стоки в снек-бар

ГГЦ зона Г-12 543 ХХІІІ 13 ул "Професор Асен

Златаров" №16

96/31.10.2012г. р-н "Оборище" Невена Любенова

Арнаудова, Богдана

Василева Илиева

временен паркинг с 2 броя

преместваеми съоръжения по

типов проект и временна ажурна

ограда

ГГЦ зона Г-14 8 VІІ 17 ул. "Бачо Киро" №11

97/02.11.2012г. р-н "Оборище" Александър 

Михайлов Кожухаров,

Мария Емилова

Джонола- Кожухарова

остъкляване на балкон към ап.

№20

"Подуяне-Център" 120-б ІІ 13,14 ул. "Богдан" №15

98/05.11.2012г. р-н "Оборище" "Хотел Сити София"

ООД с упр. Ясен

Младенов Наков

ажурна ограда с Н = 2,00м. ГГЦ зона Г-14 513 ХІ 14 ул. "Стара планина" №10-

а

99/06.11.2012г. р-н "Оборище" ЕТ СЕЛМЕКС -

Пламен Коичев",

"ОЙЛ Груп 2002"

ЕООД

проект за преустройство и

промяна на предназначението

на супермаркет в заведение за

бързо обслужване на "Фурната

на мезе" с щанд за продажба на

хранителни стоки

ГГЦ зона Г-12 559 VІІ 21 ул. "Оборище" №36-А

100/06.11.2012г. р-н "Оборище" Роза Мартинова

Алкалай - Хеиз

преустройство на ап. Жилище

№8, преустройство на

подпокривно неизползваемо

пространство и осн. ремонт на

част от покривна конструкция в

жил. сграда

ГГЦ зона Г-14 17 ІІ 7 ул. "Цар Симеон" №57

101/07.11.2012г. р-н "Оборище" СО, "НЕТ 1" ЕООД поставяне и монтаж на телеком.

шкаф с отделно ел. табло.

бул. "Мадрид" №37

102/07.11.2012г. р-н "Оборище" СО, "НЕТ 1" ЕООД поставяне и монтаж на телеком.

шкаф с отделно ел. табло.

бул. "Мадрид" №40, вх.А



103/07.11.2012г. р-н "Оборище" СО, "НЕТ 1" ЕООД поставяне и монтаж на телеком.

шкаф с отделно ел. табло.

бул. "Янко Сакъзов" №21

104/07.11.2012г. р-н "Оборище" СО, "НЕТ 1" ЕООД поставяне и монтаж на телеком.

шкаф с отделно ел. табло.

бул. "Янко Сакъзов" 46

105/07.11.2012г. р-н "Оборище" СО, "НЕТ 1" ЕООД поставяне и монтаж на телеком.

шкаф с отделно ел. табло.

ул. "Оборище" №50

106/08.11.2012г. р-н "Оборище" Милена Лъчезарова

Димчева де

Хриостеги

промяна предназначението на

таван в ателие в жил. сграда

ГГЦ зона Г-14 17 ІІ 7 ул. "Цар Симеон" №57

107/15.11.2012г. р-н "Оборище" "САНАС" ЕООД с у-

тел Хосе Де Диего

Алонсо

временен паркинг и ажурна

ограда с Н62,00м.

ГГЦ зона Г-14 19 VІ 8 ул. "Бачо Киро" №27

108/15.11.2012г. р-н "Оборище" Роси Добрев Иванов остъкляване на балкон-лоджия

на ап.№21, ет.5

ГГЦ зона Г-13-юг 535-А І за

ОЖС, 

рест., 

куклен 

театър

бул. "Янко Сакъзов" №17

109/15.11.2012г. р-н "Оборище" Никола Кирилов

Казанджиев

промяна на предназначението

на офис в детски арт. клуб

"Приказка"

ГГЦ зона Г.12 536 ІV 3 бул. "Васил Левски"

№94, вх. А

110/16.11.2012г. р-н "Оборище" Мариана Николова

Арнаудова, Иван

Николов Найденов,

Никола Павлов

Шаламанов, Янка

Неделчева 

Резешка,Павел 

Неделчев 

Шаламанов, 

Маргарита Маринова

Павлова, Любомир

Павлов Кръстев

промяна на предназначението

на кафе в магазин за

промишлени стоки и на магазин

за плодове и зеленчуци в салон

за красота

Подуяне-Център" 116-А VІІ 670 бул. "Мадрид" №51

111/21.11.2012г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" ЧЕЗ

външно ел. Захранване на

магазин за хранителни стоки и

битови стоки тип Лидл

ГГЦ зона Г-14 17 ул. "Ек. Йосиф" №37

112/28.11.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на сграда, "Космо

България Мобайл"

ЕАД

преустройство на съществуваща

базова станция в базова

станция GSM/ИМТS №1619

ГГЦ зона Г-13 715 ІІІ 2,3,4,5 бул. "Васил Левски"

№150



113/28.11.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил.сграда,

"Мобилтел" ЕАД

преустройство на GSM базова

станция в GSM / ИMТS базова

станция на "Мобилтел" ЕАД

SOF0284

ГГЦ зона Г-12 536 ХХV ул. "Оборище" №9

115/06.12.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на съществуваща

GSМ базова станция №1164 в

GSM/ИМТS базова станция и

релефен възел 1164

Подуяне-Център" 156 ул. "Драговица"

116/10.12.2012г. р-н "Оборище" "Велю Попърти

инвестмънтс" ООД с

у-тели Гергана Т.

Хараламбиева и

Магдалена Б. Янева

остъкляване на тераси на ап.

№14

ГГЦ зона Г-12 557 ІІІ 5 ул. "Велико Търново"

№24

117/10.12.2012г. р-н "Оборище" Василка Райчева

Петрова, Райчо

Петров Петров,

Калин П. Петров

преустройство и промяна на

предназначението на ап. №4 в

магазин за промишлени стоки и

офис

Подуяне-Център" 161-А ІІ 532,533 ул. "Оборище" №127

118/12.12.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на базова

станция на GSМ оператор

"Globul в "GSM/ ИМТS базова

станция №1063

ГГЦ зона Г-14 524 ХІV 3 ул. "Г. С. Раковски" №79

119/12.12.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на базова

станция на GSМ оператор

"Globul " в GSM/ ИМТS базова

станция №1208

ГГЦ зона Г-14 514 ІІІ 9 бул. Княз Александър

Дондуков" №57

120/

121/19.12.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на съществуваща

базова станция в базова

станция GSM/ИМТS №1966

Подуяне-Център" 151 І за

ЖС, 

подз. 

гаражи

и ТП

ул. "Черковна" №75

122/19.12.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на съществуваща

базова станция в базова

станция GSМ/ИМТS №1527

ГГЦ зона Г-13-юг 737-Б V бул. "Княз Александър

Дондуков" №86

123/19.12.2012г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на базова

станция на GSМ оператор

"Globol" в GSМ/ИМТS базова

станция 

ГГЦ зона Г-14 34 І 13 бул. "Сливница" №184

124/19.12.2012г. р-н "Оборище" Столична община обединено детско заведение ГГЦ зона Г-13-юг 738-Б І за

дет. гр.,

озел. и

ТП

ул. "Победа"



125/21.12.2012г. р-н "Оборище" Костадин 

ХристовГрозданов, 

Джема Маринова

Грозданова

преустройство и промяна на

предназначението на офис №4 в

АИП за ПМП - дентална с два

броя кабинети. 

ГГЦ зона Г-14 524 ІІ 6 ул. "Цар Симеон" №31

126/28.12.2012г. р-н "Оборище" Маргарита Дим.

Тошева

промяна предназначението на

магазин №4 в салон за красота.

ГГЦ зона Г-14 28 І ул. "Цар Симеон" №82

1/03.01.2013г. р-н "Оборище" Владимир Иванов

Дъчев, Милослава

Иванова Дъчева

разделяне на апартамент на

трети етаж /втори етаж над

магазини/ - западна половина

Център зона А-

север

505 ІV-а 8 бул. "Княз Александър

Дондуков-Корсаков" №

26-А

2/03.01.2013г. р-н "Оборище" Екатерина Блажева

Григорова

остъкляване на тераса - зимна

градина към ап. №6 на кота+8,65

ГГЦ зона Г-14 522-а ХІ 2 ул. "Чумерна" №12-А

3/11.01.2013г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на базова

станция на GSМ оператор

"Globol" №1160

Център зона А-

север

508 І 1 ул. "Г.С. Раковски"№113

4/15.01.2013г. р-н "Оборище" Петър Стефанов

Калпакниев

преустройство и промяна на

предназначението на кафе-

бистро и обменно бюро в

пекарна за тестени изделия с

кафетерия

ГГЦ зона Г-14 30 ХІХ 1 бул. "Княгиня Мария

Луиза" №42

5/18.01.2013г. р-н "Оборище" Бениамин Яков,

Нисим Меворах,

Михал Меворах,

Давид Меворах, Гила

Вартман, Каролина

Гордон, Рина

Симхони

преустройство и промяна на

предназначението на магазин за

облекло в кафе-бар

ГГЦ зона Г-14 4 І за

Мин. 

съвет, 

адм. 

сгр. И

КОО

ул. "Триадица" №4

6/

7/18.01.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлозахранване и АС

на жил. сграда с магазини, подз.

гаражи 

ГГЦ зона Г-13 720 ХХХІІІ 712 ул. "Петра" №19

8/25.01.2013г. р-н "Оборище" Стефан Захариев

Щърков, Райна

Цакова Щъркова

промяна предназначението на

магазин в доболнична

медицинска помощ -

манипулационна за вземане на

кръв и лаборатория

ГГЦ зона Г-13 715 ІІІ 2,3,4,5 ул. "Ангиста" №2-4

9/30.01.2013г. р-н "Оборище" Емил Стоилов

Пейчев

преустройство и промяна на

предназначението на магазин

№1 в кабинет по дентална

медицина

ГГЦ зона Г-13 728 ІІІ 119 ул. "Искър" №81

10/12.02.2013г. р-н "Оборище" Диана Петрова

Стойкова

остъкляване на два броя

лоджии на ап. №29, ет.3

ГГЦ зона Г-12 544 ІХ за

ЖС и

магази

ни

ул. "Васил Априлов"

№12



11/15.02.2013г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жил. сграда,

"Космо Б-я Мобайл"

ЕАД

преустройство на базова

станция на GSМ оператор

"Globol" в GSМ/ИМТS базова

станция №1404

ГГЦ зона Г-12 558 V за

ОЖС, 

маг. и

поща

ул. "Оборище" №24

12/20.02.2013г. р-н "Оборище" "Еврокапитал 

България" ЕАД, с у-

тел Димитър Петков

Димитров

фундаментална основа до кота

+ 0,00 с излази за включване на

ЕЛ и ВиК за монтиране на

преместваеми обекти по чл. 56

от ЗУТ

ГГЦ зона Г-13-юг 584-Б ІІ за

адм. 

сгради

ул. "Силистра" №8

13/25.02.2013г. р-н "Оборище" "ВАТА-П" ООД, с у-

тел Петър Дамянов

Панайотов

промяна на предназначението и

преустройство на кафе-бар в

доболнична медицинска помощ

лаборатория /апаратна/

ГГЦ зона Г-13 715 V 8 ул. "Ангста" №6

14/25.02.2013г. р-н "Оборище" Валентина Павлова

Коджабашева, 

Евдокия Василева

Коджабашева

промяна на предназначението и

преустройство на магазин №1и

магазин №2 в доболнична

медицинска помощ-медико

диагностична лаборатория 

ГГЦ зона Г-13 715 ІІІ 2,3,4,5 ул. "Ангиста №2-4

15/25.02.2013г. р-н "Оборище" Недко Стоилов

Рангелов

промяна на предназначението

на магазин №1 в доболнична

медицинска помощ -

лаборатория /апаратна/

ГГЦ зона Г-13 715 ІІ 9,12,13, 

14,15

ул. "Ангиста" №8

16/15.03.2013г. р-н "Оборище" "Даун Таун

Пропъртис" ЕООД,

представлявано от

Вера Маринова

Петкова 

преустройство и промяна

предназначението на бърза

закуска в банков офис на

"Тексимбанк" АД

ГГЦ зона Г-14 7 ІІ за

ЖС и

КОО

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №5

17/15.03.2013г. р-н "Оборище" Кирил Ненков

Голденберг

промяна на предназначението

на партерен етаж /склад/ от

нежилищна сграда в магазин за

козметика и офис

ГГЦ зона Г-13-юг 17 VІ 17 ул. "Сердика" №13

18/18.03.2013г. р-н "Оборище" Антоанета Иванова

Иванова

преустройство и смяна на

предназначението на бизнес

клуб в козметично студио

Център зона А-

север

504 ІІІ 6,7а ул. "Московска" №29

19/18.03.2013г. р-н "Оборище" Васил Радославов

Дърлев

остъкляване на лоджия в ап.

№9, ет.3

Подуяне-Център" 147 V 313 ул. "Черковна" №64

20/26.03.2013г. р-н "Оборище" Живка Янакова

Христова

вътрешно преустройство на

магазин №1 - за пакетирани

хранителни стоки, алкохол и

цигари

Подуяне-Център" 137 ІV 174 ул. "Алеко Константинов"

№39



21/26.03.2013г. р-н "Оборище" Любомир Стефанов

Александров

остъкляване на два балкона за

апартамент на втори и трети

етаж

ГГЦ зона Г-13-юг 740 ХІІ 471 ул. "Полк. Борис

Дрангов" №3

22/04.04.2013г. р-н "Оборище" Министерство на

труда и социалната

политика

преустройство на документален

архив и обособяване на коридор

за авариен изход

ГГЦ зона Г-14 4 І за

Мин. 

съвет, 

адм. 

сгр. И

КОО

ул. "Триадица" №2

23/04.04.2013г. р-н "Оборище" Александър Иванов

Божков

остъкляване на балкон на ап.

№9 на четвърти етаж

ГГЦ зона Г-13 718 ХІ ул. "Бели Искър" №17

24/05.04.2013г. р-н "Оборище" Атанас Димитров

Загорски, Елена

Цветкова Христова

неотложен ремонт на покрив с

увеличаване на капандури, без

увеличение на общи части

Подуяне-Център" 165 ІV 513 ул. "Огражден" №1

25/05.04.2013г. р-н "Оборище" Бениамин Яков,

Нисим Меворах,

Михал Меворах,

Давид Меворах, Гила

Вартман, Каролина

Гордон, Рина

Симхони

прустройство и промяна на

предназначенито на магазин в

ателие за химическо чистене

ГГЦ зона Г-14 4 І за

Мин. 

съвет, 

адм. 

сгр. И

КОО

ул. "Триадица" №4

26/08.04.2013г. р-н "Оборище" Католическа църква в

Бългалия

промяна на предназначението и

преустройство на магазин в

офис

ГГЦ зона Г-12 536 ХХХІ 4 бул. "Васил Левски" №92

27/09.04.2013г. р-н "Оборище" "Денеб" АД,

представлявано от

изп. Директор

Димитър Георгиев

Димитров

преустройство и промяна на

предназначението на

заседателна зала от администр.

сграда в кафене

ГГЦ зона Г-12 725 ХV 169 ул. "Панайот Волов" №29

28/09.04.2013г. р-н "Оборище" Климент Любомиров

Дилянов 

смяна предназначението и

преустройство на магазин във

фризьорски салон

Подуяне-Център" 147 ХVІІ 256 ул. "Джовани Горини"

№16

29/10.04.2013г. р-н "Оборище" Любомир Стефанов

Александров

остъкляване на част от покривна

тераса

ГГЦ зона Г-13-юг 740 ХІІ 471 ул. "Полк. Борис

Дрангов" №3

30/11.04.2013г. р-н "Оборище" Веселин Гатев

Умников

преустройство и разделяне на

производствено помещение на

помещение за подготовка на

тестени изделия /север/ - пирви

етап и производствено

помещение със сутерен /юг/ -

втори етап

ГГц зона Г-14 30 ХХІІІ 23 ул. "СВ. СВ. Кирил и

Методий" №88



31/11.04.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"Булгартел" ЕАД

изграждане на оптична кабелна

свързаност от сграда на "НЕК"

ЕАД до сграда на "БЕХ" ЕАД

ГГЦ зона Г-14 от ул. "Веслец" №5 до

ул. "Веслец" №16

32/23.04.2013г. р-н "Оборище" Столична община - р-

н "Оборище"

основно обновяване на

площадка за игра

Подуяне-Център" 120-В ХІV за

подз. 

гаражи, 

дет. 

площа

дка и

спорт

ул. "Буная № 31

33/26.04.2013г. р-н "Оборище" етажна собственост

но жилищна сграда

преустройство и смяна на

предназначението на част от

общо входно фоайе на жилищна

сграда в магазин за промишлени

стоки

ГГЦ зона Г-14 8 ІХ 24 ул. "Веслец" №4

34/10.05.2013г р-н "Оборище" Столична община,

"Плейтайм" ЕООД, с

управител Георги

Михалчев

полагане на оптичен кабел в

съществуваща канална мрежа

на БТК в р-н "Оборище"

35/10.05.2013г. р-н "Оборище" Милена Михайлова

Йовчева, Цветелин

Йовчев Йовчев

вътрешно преустройство и

остъкляване на два балкона на

ап. № 3, ет. 2

Подуяне-Център" 152 Х 356 ул. "Оборище" №105

36/13.05.2013г р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кw на апартамент

ГГЦ зона Г-12 557 ХVІ 1 ул. "Шипка" №23-А

37/15.05.2013г. р-н "Оборище" "Белгал груп" ЕООД,

Столична община

обособяване на отделен вход

към таванско помещение от

стълб. Площадка

ГГЦ зона Г-14 14 ХІІІ 3 ул. "Бачо Киро" №22

38/20.05.2013г. р-н "Оборище" Кирил Стоянов Минов преустройство на тав.

Помещение - изграждане на

капандура и санитарен възел

ГГЦ зона Г-13 724 ІІІ 183 ул. "Христо Ковачев"

№13

39/23.05.2013г. р-н "Оборище" Стефа Петрова

Дучева

промяна предназначението на

кафе-сладкарница във

фризьорски и козметичен салон

"Студио микс"

Подуяне-Център" 143 ХІV 253 ул. "Оборище" №79

40/06.06.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"НЕТ ИС САТ" ООД

изграждане на оптичен кабел в

съществуваща кабелна мрежа

на БТК

ГГЦ зона Г-14 от ул. "Сан Стефано по

ул. "Оборище" до ул.

"Кракра"

41/07.06.2013г. р-н "Оборище" Людмил Петков

Ганчев

остъкляване на балкон на ап. №

4, ет. 3 - изток

Подуяне-Център" 120-В VІІІ 92 ул. "Черковна" № 31

42/13.06.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД 

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жил. сграда и

преустройство на съществув. ТП

Подуяне-Център" 116-Б V 620,621 ул. "Богдан" №6



43/14.06.2013г. р-н "Оборище" "Балканска медийна

компания" ЕАД

временен паркинг и ажурна

ограда 

ГГЦ зона Г-13 717 VІІІ 28 ул. "Христо Ковачев"

№25

44/18.06.2013г. р-н "Оборище" Галина Анатолиева

Цветанова, Елена

Петкова Цветанова,

Екатерина Петкова

Цветанова

преустройство и промяна на

предназначението на таванско

помещение на триетажна жил.

сграда в апартамент

ГГЗ зона Г-14 23 ХVІ 2 ул. "Г. Бенковски" №34

45/21.06.2013г. р-н "Оборище" Стефка Тодорова

Бальова

преустройство и промяна на

предназначението на кафе-

сладкарница в салон за красота

ГГЦ зона Г-13 720 VІІ 92 ул. "Христо Ковачев" №

20

46/27.06.2013г. р-н "Оборище" "Руен Приват" АД, с

управител Панталей

Стефанов

преустройство и промяна на

предназначението на магазин за

промишлени стоки в кафе-бар

ГГЦ зона Г-14 23 ІV 11 ул. "Кирил и Методий"

№ 27

47/27.06.2013г. р-н "Оборище" Антон Петров Занев,

Юлиана Антонова

Занева-Петрова, 

Атанас Иванов

Неофитов, Екатерина

Анастасова 

Неофитова, Даниела

Христова Средкова,

Лъчезар Христов

Средков

преустройство и промяна

предназначението на банков

офис в игрална зала

Център зона А-

север

506 ІІ 8 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №18

48/01.07.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлоснабдяване и АС

на жилищна сграда

ГГЦ зона Г-14 526 ІІ 10 ул. "Дунав" №43

49/04.07.2013г. р-н "Оборище" Цвятко Георгиев

Попов, Мария

Георгиева Гълъбова

преустройство и промяна на

предназначението на магазин в

банков офис

Подуяне-Център" 152 ІІ 357 ул. "Черковна" № 61

50/09.07.2013г. р-н "Оборище" "Мананнан" с

управител Тодор

Димитров Тодоров

за реконструкция, преустройство

и промяна на предназначението

на вътрешна сграда /склад с

гараж/ в еднофамилно жилище с

гараж

ГГЦ зона Г-14 11 ХVІ 5 ул. "Г. Бенковски" №20

51/10.07.2013г. р-н "Оборище" "Мананнан" с

управител Тодор

Димитров Тодоров

пристрояване на балкон на

южната фасада към апартамент

на третия етаж

ГГЦ зона Г-14 11 ХVІ 5 ул. Г. Бенковски" №20



52/11.07.2013г. р-н "Оборище" АД "Нове-АД-

Холдинг" с изп.

Директор Димитър

Георгиев Гьошев

преустройство и смяна на

предназначение на апартамент

в лаборатория за консервация,

реставрация и изследване на

културни ценности към

фондация "Тракия" 

Център зона А-

север

502 V 7 ул. "Дунав" №1

53/11.07.2013г. р-н "Оборище" Емилия Антонова

Манова, Виктория

Антонова Николова

жилищна сграда и гаражи Подуяне-Център" 129 VІ 574 ул. "Алеко Константинов"

№46

54/18.07.2013г. р-н "Оборище" Евгения Борисова

Сълева

преустройство и смяна на

предназначение на магазин в

лоби-бар

ГГЦ зона Г-14 522-а ІХ 20 ул. "Екзарх Йосиф"

№103

55/18.07.2013г. р-н "Оборище" Георги Методиев

Станков, Мариана

Стоянова Станкова

промяна на предназначението

на кафе-сладкарница в магазин

за хранителни стоки с топла

точка

Подуяне-Център" 147 ХІ 319 ул. "Оборище" №99

56/18.07.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлозахранване и АС

на жилищна сграда 

ГГЦ зона Г-14 718 V 57 ул. "Екзарх Йосиф" №82

57/26.07.2013г. р-н "Оборище" Злателина 

Димитрова Георгиева

за изграждане на капандура на

тав. помещение № 6 и 7

Подуяне-Център" бул. "Ситняково" №50,

бл. 2, вх. Б

58/05.08.2013г. р-н "Оборище" Руни Ангелов Рунев,

Елба Филипова

Георгиева-Рунева

преустройство и разделяне на

апартамент на кота +11,00 на

апартамент и ателие и

остъкляване на две тераси с

приобщаване към ателието

Подуяне-Център" 145 V 139,14 ул. "Франсис де

Пресансе" №12, вх. А

59/05.08.2013г. р-н "Оборище" Иларион Атанасов

Капитанов

преустройство и промяна на

предназначението на офис №1 в

салон за красота 

Подуяне-Център" 130 ХХ 544,545 ул. "Мърфи" №28

60/05.08.2013г. р-н "Оборище" Мария Илинична

Милева 

преустройство на избено

помещение в жилищна сграда

ГГЦ зона Г-14 524 ІХ 14 ул. "Екзарх Йосиф" №83

61/06.08.2013г. р-н "Оборище" Столична община преустройство и промяна на

предназначението на

нежилищен обект /клуб/ в учебни

помещения за извънкласни

форми - филиал на 112 ОУ "Ст.

Заимов"

ГГЦ зона Г-13 738 VІ 331,33 ул. "Чаталджа" №68

62/20.08.2013г. р-н "Оборище" Рада Антонова

Антонова, Анна

Андреева Насалевска

преустройство и смяна на

предназначение на жилище в

зала за консумация към бистро

ГГЦ зона Г-12 536 ХХV 13 ул. "Оборище" №9-б



63/21.08.2013г. р-н "Оборище" "Арко ИНВЕСТ"ЕООД

с управители Оливър

Макко и Вейко Педоск

за преустройство на четири

магазина с номера 14,10,11 и 12

в офис и три магазина за

промишлени стоки и

преустройство на портиерна в

магазин за промиш. Стоки

Подуяне-Център" 123-А І-за ЖС

и адм.

сгр.

ул. "Черковна" №38

64/27.08.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН 1 кV на жил. сграда

ГГЦ зона Г-13 718 V 57 ул. "Екзарх Йосиф" №82

65/29.08.2013г. р-н "Оборище" Столична община - р-

н "Оборище", "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД

изнасяне на електромерно

табло на границата на

собственост

ул. "Чумерна" №30

66/10.09.2013г. р-н "Оборище" Милена Якимова

Якимовя, Димитър

Милчев Вацов

преустройство на жилище идент.

68134.403.314.1.5 пи

68134.403.314

ГГЦ зона Г-14 514-А ХІV 1 ул. "Дунав" №14

67/11.09.2013г. р-н "Оборище" "Пейам Лимтед" етап І - промяна на

предназначението на първи

етаж в административна сграда

от "делова и адм. дейност" в

"банков офис" и поетапен

ремонт на фасадата; етап ІІ -

ремонт на фасадата над

партеренетаж

ГГЦ зона Г-14 9 І 1 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №9

68/12.09.2013г. р-н "Оборище" Столична община - р-

н "Оборище"

основно обновяване на

площадка за игра, подземни

гаражи и трафопост

Подуяне-Център" 166 ул. "Калиманци" и бул.

"Ситняково"

69/16.09.2013г. р-н "Оборище" Столична община - р-

н "Оборище",

"Топлофикация 

София" ЕАД

топлозахранване и АС на жил.

сграда

ГГЦ зона Г-13 732 ХІV 344 ул. "Чаталджа" №51

70/16.09.2013г. р-н "Оборище" "С.А.Г. ГРУП" ЕООД,

Снежана Стефанова

Янева-Бояджиева

жилищна сграда с офис и 2бр.

Гаражи и ажурна ограда

ГГЦ зона Г-13-юг 738-Б V 441 ул. "Тракия" №24

71/20.09.2013г. р-н "Оборище" Столична община - р-

н "Оборище", "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД

изнасяне на електромерно

табло на нов стоманотръбен

стълб

ул. "Чаталджа" №51

72/20.09.2013г. р-н "Оборище" Анна Георгиева

Петрова

остъкляване на балкон към

апартамент на ет. 2

Подуяне-Център" 139 VІ 209 ул. "Проф. Джовани

Горини" №7, ет.2



73/23.09.2013г. р-н "Оборище" "Арко Инвест" ЕООД

с управители Ивайло

Орлинов Мишев и

Уко Паасик

разделяне на магазин за

промишлени стоки № 8 в два

магазина за промишлини стоки

№8 и № 8-А

Подуяне-Център" 123-А І 602 ул. "черковна" №38

74/24.09.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлозахранване и АС

за жилищна сграда

ГГЦ зона Г-13-юг 738-Б ХІХ 439 ул. "Тракия" №20

75/24.09.2013г. р-н "Оборище" Мария Димитрова

Филчева, Милена

Димитрова Филчева-

Торньова

реконструкция с направа на

капандура на тав. помещение

/северна част/

ГГЦ зона Г-14 33 ІV 19 ул. "Г.С. Раковски" № 38-

А

76/25.09.2013г. р-н "Оборище" Христо Иванов

Балканов

промяна на предназначението

на партерна част от магазин в

офис

ГГЦ зона Г-12 536 V 15 бул. "Янко Сакъзов" №14

77/25.09.2-13г. р-н "Оборище" Диана Петкова

Колчева, Величка

Петкова Колчева

преустройство и промяна на

предназначението на

апартамент на трети етаж от

вътрешната сграда в офис

Център зона А-

север

509 VІІІ 7 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №38

78/30.09.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабели НН на жилищна сграда

Подуяне-Център" 127 ІІ 531 ул. "Мадарски конник"

№10

79/02.10.2013г. р-н "Оборище" "Макс Телеком" ООД

с предс. Румен

Нешев Нейков,

"Насионален съюз на

ТПК" с предс. Стилян

Скулиев Баласопулов 

преустройство на базова

станция №1153 "ТПК"-3/три/

мачти, 6/шест/ антени и

технологично помещение

ГГЦ зона Г-14 9 Х-за 

общ. 

строит.

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №11

80/03.10.2013г. р-н "Оборище" Христо Ив. Дуков,

Искра Ив. Колева,

Иван Колев Христов,

Галина Василева

Зилянова-Иванова, 

Георги Ив. Иванов

ремонт и реконструкция на

покрив, преустройство на

тавански етаж на жилищна

сграда

Подуяне-Център" 143 І 197 ул. "Русалка" №8

81/04.10.2013г. р-н "Оборище" Антонио Методиев

Василев

промяна на предназначението

на два магазина в банков офис,

разположен в партерен етаж на

жилищна сграда

ГГЦ зона Г-13 736 І 263,264 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №69

82/07.10.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН на кафе-сладкарница

ГГЦ зона Г-12 543 І ул. "Марин Дринов" №30



83/10.10.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жил. сграда 

ГГЦ зона Г-13 732 ХІV 344 ул. "Чаталджа" №51

84/14.10.2013г. р-н "Оборище" Никола Ат.Паланков,

Мелания Атанасова

Паланкова, Владимир 

Николов Паланков,

Никола Вл. Паланков,

Владимир Велков

Паланков, Нина Дим.

Паланкова, Георги

Вл.Стоилков, 

Владимир Н. Врана,

Георги Ник. Врана,

Анна Ник. Врана,

Мария Ив. Попова,

Атанас Н. Нанков,

Христина Геор.

Липавцова, Никола

Геор. Паланков,

Мирослава Р.Гочева,

Бончо Русев Гочев

промяна предназначението на

Билярд-клуб с кафе в магазин за

промишлени стоки

ГГЦ зона Г-14 34 ІІ 1 бул. Сливница" №186

85/21.10.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД, "Филто-

С" ООД, Мария Б.

Христова, Мария

Йорданова 

Миланова, Кирил Ал.

Вълчев, Ваня Ан.

Вълчева

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-13-юг 738-Б ХІХ 439 ул. "Тракия" №20

86/23.10.2013г. р-н "Оборище" Екатерина 

Валентинова Рот

смяна на предназначението на

магазин в салон за красота,

партерен етаж на жил. сграда

ГГЦ зона Г-14 26 V 20 ул. "Бачо Киро" №35



87/31.10.2013г. р-н "Оборище" Илия Бл. Илиев,

Красимира Бл. Хр.,

Лиляна Н. Добрева,

Ангелина Н. Сарова,

Кирил Ник. Киров,

Весела Н. Цветкова,

Диманка Роса

Георгиев Гермайер,

Невена Хр.Раковска,

Веселин Н.Раковски,

Владимир Николов

Раковски, Ерна

Георгиев Гермайер

преустройство и промяна на

предназначението на кафе-бар,

магазин за кафе и чай, склад

със санитарен възел за

разширение на сладкарски цех

Подуяне-Център" 137 V 162 бул. "Мадрид" №24

88/08.11.2013г. р-н "Оборище" Благой Константинов

Тополски

за остъкляване на балкон и

приобщаване към кухня на

апартамент №12, ет.4

ГГц зона Г-12 544 ІІ 2 ул. "Оборище" №23

89/08.11.2013г. р-н "Оборище" Мариета Атанасова

Шубарова-Райкова, 

Светла Сотирова

Шубарова

преустройство и промяна на

предназначението на магазин

№4 и сутеренни помещения в

кафе-бар

ГГЦ зона Г-14 18 ІІ ул. "Сердика" №28

90/18.11.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"БТК" АД с изп.

Директор Бернар Жан 

Люк Москени

оптично кабелно телефонно

захранване на Център за

градска мобилност с трасе по

западен тротоар на бул. "В.

Левски" с пресичане на ул.

"Ангиста" и два броя шахти с по

един капак

ГГЦ зона Г-14

91/20.11.2013г. р-н "Оборище" "драфт" ЕООД с упр.

Георги Стеф. Илчев

преустройство и смяна на

предназн. на магазин в банков

офис на ПИБ в жил.сграда

Център зона А-

север

533 V 1 бул. "Янко Сакъзов" №1

92/22.11.2013г. р-н "Оборище" Католическа църква в

Република Бългалия

вътрешно преустройство и

промяна на предназначението

на жил. сграда в дет. градина

ГГЦ зона Г-12 536 ХХХІ 4 бул. "Васил Левски" №92

93/05.12.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлоснабдяване и

абонатна станция на ОДЗ

ГГЦ зона Г-13-юг 736-б І-за 

дет. гр.,

озел.

ул. "Победа" №3

94/09.12.2013г. р-н "Оборище" Йордан Николов

Богданов, Валентина

Михайлова 

Богданова

смяна на предназначението и

преустройство на кафе-клуб със

зала за игри във ветеринарна

клиника

ГГЦ зона Г-13 720 ХVІ 69 ул. "Христо Ковачев"

№38



95/13.12.2013г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

изнасяне на електромерно

табло на границата на

собственост

ГГЦ зона Г-13-юг ул. "Милко Бичев" №11

96/17.12.2013г. р-н "Оборище" "Александра - ПАН"

ЕООД

преустройство на ателие № 1,

офис № 3 и ателие № 2 в

ателие № 1 и офис № 3

Подуяне-Център" 149 Х 331, 332,

333, 334

ул. "Васил Друмев" №2А

97/19.12.2013г. р-н "Оборище" Цветанка Георгиева

Прибих

преустройство и промяна на

предназначението на временен

сайвант - склад в офисни

помещения и два гаража със

склад

Подуяне-Център" 153-Б ІІІ 64 ул. "Франсис де

Пресансе" №28

98/27.12.2013г. р-н "Оборище" Момчил Симеонов

Симеонов

преустройство и разделяне на

офис 15 на офис-мезонет № 17

и офис-студио № 18

ГГЦ зона Г-14 31 VІІА 8 ул. "Поп Богомил" № 23

99/30.12.2013г. р-н "Оборище" Грети Димитрова

Бадева

за разделяне на апартамент на

първи надпартерин етаж на

двустаен апартамент и ателие 

Център зона А-

север

503 І 1 ул. "Врабча" № 12, вх. А

1/16.01.2014г. р-н "Оборище" Столична община реконструкция на два фонтана в

парк "Ген. Владимир Заимов" -

фонтан при театър "София" и

фонтан срещу ул. "Васил

Априлов"

ГГЦ зона Г-13-юг 582 І -за

парк и

КОО

парк "Ген. Владимир

Заимов"

2/16.01.2014г. р-н "Оборище" Александра Христова

Теодосиева, Христо

Александров 

Теодосиев

вътрешно преустройство и

промяна на предназначението

на магазин №3 в съществуваща

жил. сграда в ИПСМП-

психиятрия

ГГЦ зона Г-14 34 ІХ 11 ул. "Будапеща", бл. №68

3/16.01.2014г. р-н "Оборище" "Подиум бутик" ЕООД-

Александър 

Андреевич Андреев-

управител

преустройство-промяна на

предназначението на

самостоятелен обект за битови

услуги в денонощна аптека

ГГЦ зона Г-14 9 Х-за 

общ. 

строит.

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков"

№11, ет.1

4/06.02.2014г. р-н "Оборище" Диана Цветанова

Спиридонова

остъкляване на тераса на

ателие № 1

ГГЦ зона Г-13-юг 737-а ХІХ 296,297,  

297а, 298

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" и

"Тракия" № 2

5/06.02.2014г. р-н "Оборище" Юлия Герхард

Райчева, Руслан

Герхард Гаврилов

реконструкция на собствен

таван

ГГЦ зона Г-13-юг 738-б ХІІІ 449 ул. "Тракия" № 40



6/07.02.2014г. р-н "Оборище" Кжищов Цехницки преустройство за

възстановяване на отвори в

подземни етаж, първи и втори

етаж, промяна на

предназначението на първи

етаж от жилище в офис, и

преустройство на втори етаж

ГГЦ зона Г-14 26 ХХІІ 3 ул. "Веслец" № 28

7/07.02.2014г. р-н "Оборище" Иулита Александрова

Георгиева

обединяване на ап. № 43, вх. А,

ет. 9 и ателие № 6, вх. Б, ет. 9 в

жилище

ГГЦ зона Г-13-юг 737-б V 693 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №

86, бл. 38

8/18.02.2014г. р-н "Оборище" Ивайло Игнатов

Казанджиев

промяна на предназначението

на офис в магазин за месо

Център зона А-

север

510 ІХ 12 ул. "Врабча" № 13, ет. 1

9/13.03.2014г. р-н "Оборище" Благовеста 

Бориславова 

Арнаудова

обединяване на "Интернет клуб

с кафе" и "Магазин за

промишлени стоки" и промяна

на предназначението в

"Кулинарен магазин с места за

консумация"

ГГЦ зона Г-12 553 ХХ 20 ул. "Шипка" № 5

10/19.03.2014г. р-н "Оборище" "Макс Телеком" ООД

с предс. Румен

Нешев Нейков,

Областна 

администрация-

област "София-град" 

преустройство на базова

станция № 1072 "ЦМУ" - 2 /две/

мачти, 6 /шест/ антени

ГГЦ зона Г-14 530 І-за 

МНО

ул. "Раковски" № 47

11/19.03.2014г. р-н "Оборище" "Корал клуб

интернешънъл 

България" ЕООД с

управител Камелия

Георгиева Йорданова

преустройство и промяна на

предназначението на "кафе-

аперитив" и мазе № 15 в

жилищна сграда, в "Офиси с

приемна част и склад за

хранителни добавки"

ГГЦ зона Г-13-юг 584 ХVІІ 495 ул. "Чамкория" № 5

12/20.03.2014г. р-н "Оборище" Росица Йорданова

Дойчинова

преустройство и промяна

предназначението на два

жилищни етажа в целодневна

детска градина

ГГЦ зона Г-14 32 VІІІ 6 ул. "Бачо Киро" № 66

13/20.03.2014г. р-н "Оборище" етажна собственост

ЖСК "Слънчев кът"

/бл. 4/

слънчева термална инсталация

за битова топла вода

Подуяне-Център" 161 І-за 

ЖС, ПГ

и 

трафоп

ост

ул. "Черковна" № 75, бл.

4



14/26.03.2014г. р-н "Оборище" Сузи Нико Бенбасат,

чрез законния си

представител Нико

Йосиф Бенбасат,

Нико Йосиф

Бенбасат, Боряна

Веселинова Бенбасат

преустройство на кафе № 1,

като се запазва

предназначението на приземния

етаж и част от подземния етаж и

обособяване на нов обект в

подземно ниво - гараж № 8

ГГЦ зона Г-14 524 ІІ 6 ул. "Цар Симеон" № 8

15/27.03.2014г. р-н "Оборище" Столична община основно обновяване на детска

площадка-северна с монтаж на

детски съоръжения за игра за

възрастова група 5-15г. И детска

площадка с монтаж на детски

съоръжения за игра за

възрастова група 0-6г. В

Градина "Докторски паметник" 

ГГЦ зона Г-12 545-а Градина "Докторски

паметник"

16/28.03.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кv за жилищна сграда

Подуяне-Център" 129 VІ 574 ул. "Алеко Константинов"

№ 46

17/28.03.2014г. р-н "Оборище" "Ес Джи Пи-Био

Дайнамикс" ООД с

управител Валентин

Любомиров Николов

основен ремонт и укрепване на

стълбище в двуетажна жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-14 26 ХХІV 15 ул. "Бачо Киро" № 45

18/07.04.2014г. р-н "Оборище" "АГП за ПМП по

дентална медицина

ДЕНТАЛ ПРИМА"

ООД, управител Деян

Ник. Димов

промяна на предназначението и

преустройство на ап. № 3 в АГП

за ПМП - дентална медицина

Подуяне-Център" 130 ХХ 544,545 ул. "Мърфи" № 28-30

19/11.04.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

подмяна на кабелна линия

СрНкv м/у ТП "Оборище" 24 и ТП

"Оборище" 26 в съществ. И нова

тръбна мрежа

ул. "Оборище" № 24 и

ул. "Оборище" № 26

20/11.04.2014г. р-н "Оборище" Михаил Атанасов

Плочев

преустройство и промяна на

предназначението на магазин в

салон за красота

ГГЦ зона Г-14 515А VІІ 5 бул. "Васил Левски" №

101

21/24.04.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване на

"ОДЗ" с кабел НН-1кv

ГГЦ зона Г-13-юг 738Б ул. "Победа" №3



22/29.04.2014г. р-н "Оборище" Столична община уличен канал ф 400РР по ул.

"Бачо Киро" в у-ка от бул. " Княз

Александър Дондуков" /о.т.95/

до ул. "Искър" /о.т.69/ -

реконструкция на съществуващ

канал 20/30 бетон

ГГЦ зона Г-14 8,9 ул. "Бачо Киро", от бул.

"Княз Александър

Дондуков" до ул. "Искър"

23/30.04.2014г. р-н "Оборище" "Тера строй" ЕООД,

управител Иван

Любомиров Славов

преустройство и промяна на

предназначението на офис 2

във ветеринарна клиника - без

стационар

Подуяне-Център" 130 ХХ 544,545 ул. "Мърфи" № 28-30

24/30.04.2014г. р-н "Оборище" "Диагностично-

консултативен център 

ХVІІ - София" ЕООД

вътрешно преустройство с

изграждане на санитарен възел

на съществуваща аптека за ГЛФ

Подуяне-Център" 131 І -за

поликл

иника

бул. "Евлоги и Христо

Георгиеви" № 108

25/30.04.2014г. р-н "Оборище" "Иванов-53" ЕООД,

Силвия Илиева

Вагенщайн, Асен

Иванов Андров,

Александрина 

Благоева Тренева,

Мариана Стефкова,

Петър Илиев Тренев,

Наталия Димитрова

Тренева

жилищна сграда с подземни и

надземни гаражи и обект за

обществено обслужване

ГГЦ зона Г-14 523 VІІІ 13 ул. "Екзарх Йосиф" №93

26/30.04.2014г. р-н "Оборище" Здравка Георгиева

Боздуганова

ремонт на тавански помещения

с изграждане на капандури, без

промяна на предназначение в

триетажна жилищна сграда

ГГЦ зона Г-12 542 ХVІІ 7 ул. "Оборище" № 61

27/14.05.2014г. р-н "Оборище" Георги Петров

Абаджиев

ремонт иразделяне на ап. №8 на

две части - апартамент и студио

ГГЦ зона Г-14 11 Х 19 ул. "Раковски" № 80

28/15.05.2014г. р-н "Оборище" "Меристар" ЕООД,

предст. От Мария

Кръстева Йорданова

промяна на предназначението

на апартамент /партерен етаж-

ляво/ в офис

Център зона А-

север

503 ХІ 10 ул. "Париж" № 4

29/15.05.2014г. р-н "Оборище" Рада Стефанова

Смедовска-Тонева

промяна на предназначението

на апартамент /партерен етаж-

дясно/ в офис

Център зона А-

север

503 ХІ 10 ул. "Париж" № 4



30/16.05.2014г. р-н "Оборище" "Айнкауфс-Център 

София Г.м.Х $ Ко. КГ"

КД Клон София

промяна на предназначението и

преустройство на техническо

помещение № 03-88 на

кота+14,34, 3-ти етаж в архив, в

многофункционален търговски

комплекс с адм. сграда с подз. и

надз. гаражи и ТП

Подуяне-Център" 164 VІ 550 бул. "Ситняково" № 48

31/21.05.2014г. р-н "Оборище" "Зенрейзър" ЕООД с

управител Кайл

Стийвън Грег

вътрешно преустройство на

жилищна сграда и таванско

помещение

ГГЦ зона Г-13 724 ХІV 179,18 ул. "Черномен" №12

32/22.05.2014г. р-н "Оборище" "Ко.Имм" ЕООД с

управител Пламен

Иванов Христов

преустройство на ап. № 9, вх. В,

ет. 3

ГГЦ зона Г-14 8 І-за ЖС

и КОО

ул. "Бачо Киро" № 5

33/23.05.2014г. р-н "Оборище" "Цее ПроПЪРТИ

БЪЛГАРИЯ"ЕООД, 

предст. От Фридрих

Вахерниг и Ернст

Вейдовски

промяна на предназначението и

преустройство на офисна

единица 304 в складова зона, на

трети надземен етаж в

многофункционален търговски

комплекс с адм. сграда с подз. и

надз. гаражи и ТП

Подуяне-Център" 164 VІ 550 бул. "Ситняково" № 48

34/02.06.2014г. р-н "Оборище" Столична община ремонт на училищен двор на 164

ГПИЕ "Мигел де Сервантес" и

129 ОУ "Антим І"

Подуяне-Център" 140 І-за у -

ще

ул. "Султан тепе" №1

35/02.06.2014г. р-н "Оборище" Николай Веселинов

Кюркчиев

вътрешно преустройство на

апартамент и реконструкция на

складово пространство в

жилищна сграда

ГГЦ зона Г-12 539 ІІІ 13 бул. "Янко Сакъзов" №

52, ет. 5, ап. 17

36/03.06.2014г. р-н "Оборище" Стоян Панайотов

Иванов

остъкляване и покриване на

балкон с цел приобщаване към

ап. № 15, вх. Б, ет. 5, ап.№25

Подуяне-Център" 152 ХІІ 364 ул. "Буная" № 15

37/05.06.2014г. р-н "Оборище" Столична община инженерна инфраструктура по

ул. от. 58 - от. 57 - от. 50 - от. 49 -

І-ви етап от съществ. Мрежи до

захр. ВК връзки и източна регул.

граница

Подуяне-Център" 129,    

129 -б

VІ 574

38/05.06.2014г. р-н "Оборище" "Медико-

Диагностична 

лаборатория - 3 в -

ренген" ЕООД,

предст. от Мария

Петрова Георгиева

преустройство и промяна на

предназначението на офис-

сервиз за аудио-визуална

техника в АИП за ПМП-

дентална"

ГГЦ зона Г-14 523 ІІІ 7 ул. "Цар Симеон" № 21



39/11.06.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"Чез Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV за апартамент

ГГЦ зона Г-14 514-А ІІ 17 ул. "Росица" № 4

40/12.06.2014г. р-н "Оборище" Юлиана Димова

Тютюнджиева

преустройство и смяна на

предназначението на аптека в

магазин за хранителни стоки

Подуяне-Център" 152 ХІІ 364 ул. "Оборище" № 103

41/20.06.2014г. р-н "Оборище" Божана Иванова

Колева, Иван Велев

Колев

преустройство и промяна на

предназначението на Видиотека

и Бюро за обмяна на валута в

Помещения за производство и

продажба на тестени изделия

ГГЦ зона Г-13 738 ІХ-за 

ОЖС

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №

119-121

42/20.06.2014г. р-н "Оборище" Стефан Димитров

Чаушев

остъкляване на балкон с

приобщаване на килер към

балкона в апартамент на третия

етаж

ГГЦ зона Г-14 18 ХVІ 12 ул. "Екзарх Йосиф" №51

43/02.07.2014г. р-н "Оборище" "Финанс Лизинг" ЕАД,

прест. от Елена

Сталинова Ковачева,

изп. директор

смяна на предназначението на

пицария в зоомагазин

Подуяне-Център" 138 VІІІ 678,234 ул. "Мърфи" № 3

44/02.07.2014г. р-н "Оборище" Елена Валентинова

Меламед, Андрей

Борисович Смирнов,

Василий 

Владимирович Сухин

остъкляване, покриване и

приобщаване на част от тераси

към ап. № 9 и ап. № 10

ГГЦ зона Г-14 526 ІІ 10 ул. "Дунав" № 43, ап. №9

и ап. № 10

45/03.07.2014г. р-н "Оборище" "Аргент-2002" ООД с

управител Владимир

Лазаров Денев

вътрешно преустройство на

апартамент № 3 в жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-12 559 VІІ 21 ул. "Оборище" № 36-а

46/03.07.2014г. р-н "Оборище" Валентина Цолова

Григорова

остъкляване на балкон към ап.

№ 6

Подуяне-Център" 144 ХІІ 307 ул. "Оборище" № 89,

ет.1, ап. № 6

47/04.07.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

подмяна на кабелна линия СрН-

10кv м/у ТП ул. "Шипка" №21 с

дисп. № 31-217 и ТП ул. "В.

Търново" № 8 с дисп. № 31-143

в нова тръбна мрежа

ГГЦ зона Г-12 от ТП ул. "Шипка" № 21

до ТП ул. "В. Търново" №

8

48/04.07.2014г. р-н "Оборище" Димитрина Николова

Цветкова

остъкляване на балкон към

апартамент № 57

Подуяне-Център" 165 І-за 

ЖС, 

рест. и

траф.

ул. "Земен" № 2



49/11.07.2014г. р-н "Оборище" Кирил Светославов

Пандов, Аделина

Радева Печевска

разделяне на апартамент на

трети надпартеренетаж на два

апартамента-ап. №1 4 и ап. №

14-А

ГГЦ зона Г-13 737 VІ 18 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков"

№105

50/12.07.2014г. р-н "Оборище" Людмила Иванова

Кунчева

вътрешно преустройство и

промяна на предназначението

на част от едноетажна сграда

/склад/ в жилище

ГГЦ зона Г-14 11 ХХ 4 ул. "Георги Бенковски" №

18

51/15.07.2014г. р-н "Оборище" Веселин Венелинов

Кандарашев, Ваня

Николаева Панамска -

Кандарашева

остъкляване на балкон към

апартамент № 27 в жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-14 540 ХVІІ 18 бул. "Евлоги и Христо

Георгиеви" № 171, вх. Б,

ет. № 5

52/16.07.2014г. р-н "Оборище" "Първа 

Инвестиционна 

банка" АД, предст. От

Димитър Костов

Костов-изп. Директор

"вътрешно преустройство на

магазин и обособяване на два

самостоятелни обекта - аптека и

обменно бюро" в сграда № 2,

павилион № 50

ГГЦ зона Г-14 Пешеходен подлез

между ЦУМ и хотел

"Шератон"

53/18.07.2014г. р-н "Оборище" Маргарита Артемовна 

Манукян

преустройство на част от

търговски помещения в банков

офис и обеденяването му със

съществуващ банков офис

ГГЦ зона Г-14 8 І-за ЖС

и КОО

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №7

54/24.07.2014г р-н "Оборище" "Ес Джи Пи-Био

Дайнамикс" ООД с

управител Валентин

Любомиров Николов

преустройство и основен ремонт

на двуетажна жилищна сграда

ГГЦ зона Г-14 26 ХХІV 15 ул. "Бачо Киро" № 45

55/28.07.2014г. р-н "Оборище" Университетска 

многопрофилна 

болница за активно

лечение "Царица

Йоанна-ИСУЛ" ЕАД

изтраждане на слънчева

термална инсталация за битова

топла вода-блок А 19 колектора,

блок УНГ 87 колектора

ГГЦ зона Г-13 727 І-за 

болн. 

Царица 

Йоана

ул. "Бяло море" № 8

56/-5.07.2014г. р-н "Оборище" Лилия Георгиева

Ковачева-Топорчева

възстановяване на магазин №2

в първоначалните му граници и

вътрешно преустройство

ГГЦ зона Г-14 514а ІІ 17 ул. "Росица" № 4

57/08.08.2014г. р-н "Оборище" "Мобилтел" ЕАД,

Етажна собственост,

"Евротур-Креатив" 

ЕООД

преустройство на базова

станция GSM/UМТS №SOF0097-

1 /една/ мачта 7м, 5 /пет/

антенни конфигуации и кабелно

оборудване

Център зона А-

север

510 ІІ 5 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №44



58/11.08.2014г. р-н "Оборище" Бойчо Николов

Рангелов, Виолета

Методиева 

Рангелова, Пенка

Геор. Попова,

Димитър Георгиев

Попов, Владимир

Николов Кочев 

разделяне и преустройство на

тапицерско ателие на два

обекта: магазин за промишлени

стоки със санитарен възел и

тапицерско ателие със

санитарен възел

ГГЦ зона Г-14 525 ХІІ 21 ул. "Г.С.Раковски" №61-

63

59/15.08.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабели НН-1кV на "Разширение

на ЦДГ 151"

Подуяне-Център" 162 І 444,445 ул. "Оборище" №94-96

60/22.08.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-кV на първи етаж от

жилищна сграда /съществуваща/

за офис

ГГЦ зона Г-14 26 ХХІІ 3 ул. "Веслец" № 28

61/05.09.2014г. р-н "Оборище" Деан Михайлов

Дечев, Виолета Вл.

Шейтанова

вътрешно преустройство и

остъкляване на кухненския

балкон на ап. № 14, вх. Б, ет. 3

ГГЦ зона Г-13 736 І 263,264 ул. "П. Волов" № 2-4

62/05.08.2014г р-н "Оборище" Венера Георгиева

Тодорова

остъкляване на тераса към

ателие № 1

Подуяне-Център" 116-а ХІ 675 бул. "Мадрид" № 47

63/10.09.2014г. р-н "Оборище" Застрахователно 

акционерно 

дружество "Общинска

застрахователна 

компания-

застраховане" АД

вътрешно преустройство и

промяна на предназначението

от млечна кухня в

застрахователен офис

ГГЦ зона Г-12 538 ІХ 25 бул. "Янко Сакъзов" №50

64/12.09.2014г р-н "Оборище" "Мобилтел" ЕАД,

"Диагностично-

консултативен център 

17 - София" ЕООД,

Диагностично -

консултативен център 

Св. Лука-диабетен

център" ЕООД

преустройство на съществуваща

базова станция в базова

станция с честотен обхват 900 -

2100МНz на "Мобилтел" ЕАД

SOF 0374

Подуяне-Център" 131 І-за п-

ка

бул. "Евлоги и Христо

Георгиеви" № 108

65/15.09.2014г. р-н "Оборище" Агапия Димитрова

Баларева, Невена

Дим. Гоцева, Мария

Василева Мухтарова

преустройство и промяна на

предназначението на двуетажна

жилищна сграда в детска

градина

ГГЦ зона Г-12 558 ХVІ 23 ул. "Оборище" № 22-А



66/15.09.2014г. р-н "Оборище" "Арко Инвест" ЕООД

с управители Ивайло

Орлинов Мишев 

преустройство и промяна на

предназначението на магазин №

16 в игрална зала за хазартни

игри и букмейкърски пункт

Подуяне-Център" 123-а І-за ЖС

и адм.

сгр.

ул. "Черковна" № 38

67/15.09.2014г р-н "Оборище" Савина Николова

Савова

преустройство и промяна на

предназначението на ап. № 2 в

офис

ГГЦ зона Г-13 738 ІХ-за 

ОЖС

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков"

№125

68/17.09.2014г. р-н "Оборище" Бойчо Ганчев Рагин,

Таня Лазарова

Рагина

остъкляване на част от тераса

на ателие № 17

ГГЦ зона Г-14 31 ІV 13 ул. "Св. СВ. Кирил и

Методий" № 62

69/17.09.2014г. р-н "Оборище" Национален 

статистически 

институт, 

"Информационно 

обслужване" АД,

"БТК" ЕАД

преустройство на GSM станция

SF 1142_А-подмяна на

оборудване на мачта М1;

монтаж на мачта М2 и М3 с

оборудване към тях, фидерна

скара за мачта М3; оборудване и 

климатизация на техническо

помещение

Център зона А-

север

535 ІІ ул. "Панайот Волов" №2

70/18.09.2014г. р-н "Оборище" Венцислав Боянов

Михайлов, Николай

Боянов Михайлов,

Пламен Геор. Колев,

Момка П. Колева,

Тихомира Петрова

Гюрковска, Луиза П.

Иванова, Стоил С.

Узунов, Нели С.

Узунова, Петър Кр.

Христов, Златинка И.

Христова, ЕС на

жилищен блок

ажурна ограда към улица ГГЦ зона Г-12 539 VІ 4,5 ул. "Марин Дринов" №31

71/19.09.2014г. р-н "Оборище" Тодор Благоев

Стефчев

преустройство на мезонет № 1 и

апартамент № 12

ГГЦ зона Г-13 717 ІХ 30 ул. "Екзарх Йосиф"

№121

72/26.09.2014г. р-н "Оборище" Емануил Ал. Бонев,

Златко Георгиев

Григоров

многофамилна жилищна сграда

с подземни гаражи

ГГЦ цона Г-14 528 VІ 10 ул. "Св. Св. Кирил и

Методий" № 3

73/01.10.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно ел.захранване с кабел

НН-1кV на жилищна сграда с

офиси, 2 бр. гаражи и ажурна

ограда

ГГЦ зона Г-13-юг 738-Б V 441 ул. "Тракия" № 24



74/08.10.2014г. р-н "Оборище" "Промотекс" ЕООД промяна на предназначението,

реконструкция и преизграждане

на двуетажна сграда с

обществена функция в жилищна

сграда, изграждане на

пристройка и навес към нея

ГГЦ зона Г-12 539 ХІІІ 10 ул. "Марин Дринов" №19

75/10.102014г. р-н "Оборище" Столична община рампа за достъп на хора с

увреждания към ОКИ "Средец"

Център зона А-

север

535 ІІІ-за 

младеж

ки дом

ул. "Кракра" № 2а

76/13.10.2014г. р-н "Оборище" Румен Величков

Петков, Стела

Михайлова Петкова,

Росен Руменов

Петков, Велимир

Руменов Петков

промяна на предназначението и

вътрешно преустройство на

жилищна сграда за нуждите на

частна детска градина-една

детска и яслена групи

Подуяне-Център" 130 ХVІІІ 543 ул. "Мърфи" № 26

77/22.10.2014г. р-н "Оборище" Георги Петров

Абаджиев

свързване на апартамент с

прилежащо таванско помещени,

изграждане на капандура и

тоалетна

ГГЦ зона Г-14 11 Х 19 ул. "Г.С. Раковски" №80

78/22.102014г. р-н "Оборище" Етажна собственост

на жилищна сграда

смяна на предназначението на

офис в шивашко ателие

Подуяне-Център" 151 І-за 

ЖС, 

подз. 

гаражи 

и ТП

ул. "Оборище" № 74А

79/24.10.2014г. р-н "Оборище" Татяна Крумова

Съйкова, Невена

Вален. Съйкова,

Георги Вален. Съков

промяна на предназначението

на апартамент в партерен етаж

в офис

Център зона А-

север

510 VІІ ул. "Дунав" № 9

80/13.11.2014г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно ел.захранване с кабел

НН-1кV на жилищна сграда с

офиси и основен ремонт на

вътрешна сграда

ГГЦ зона Г-14 13 Х 2 ул. "Будапеща" № 22

81/13.11.2014г. р-н "Оборище" Катя Ник. Дамянова

Божилова

остъкляване на балкон към

апартамент № 13

Подуяне-Център" 145 V 139,14 ул. "Франсис де

Пресансе" № 12

82/14.11.2014г. р-н "Оборище" "ДАГРА" ЕООД с

управител Даниела

Стоянова 

Граматикова

промяна на предназначението

на магазин за алкохол и цигари в 

салон за красота"

ГГЦ зона Г-14 31 Х 16 ул. "Св. Св. Кирил и

Методий" № 68



83/18.11.2014г. р-н "Оборище" "ЧЕЗ Разпределение

България" АД, "Арко

Инвест" ЕООД

външно ел.захранване на

магазин № 16 в жилищна сграда

с подземни гаражи и магазини

Подуяне-Център" 123-а І-за ЖС

и адм.

сгради

ул. "Черковна" № 38

84/28.11.2014г р-н "Оборище" "Сион-ТД" ЕООД ажурна ограда към улична

регулационна линия и частична

плътна ограда към вътрешни

регулационни линии"

ГГЦ зона Г-14 530 ІV 11 бул. "Сливница" №198

85/28.11.2014г. р-н "Оборище" Богдан Ник. Колев,

Ива Момчилова

Колева

остъкляване на тераса към

апартамент № 3

Подуяне-Център" 130 ХІХ 557 ул. "Алеко Константинов"

№ 51, ет.3, ап.№3

86/28.11.2014г. р-н "Оборище" Етажна собственост

"Гранит"

преустройство и промяна на

предназначението на част

входно предверие в магазин за

хранителни стоки"

Подуяне-Център" 134 ІХ 158 бул. "Мадрид" № 30

87/05.12.2014г. р-н "Оборище" "Цее Пропърти

България" ЕООД, с

управители Фридрих

Вахерниг и Ернст

Вейдовски

монтаж на дизел генератор

контейнеров тип "GREEN

POWER GP360/V-А" на паркинг-

ниво +2, в Блок 5 на

Многофункционален търговски

комплекс с адм. сграда, подз. и

надз. Гаражи и трафопост

Подуяне-Център" 164 VІ 550 бул. "Ситнякова" № 48

88/05.12.2014г. р-н "Оборище" "ЦЕЕ Пропърти

България" ЕООД, с

управители Фридрих

Вахерниг и Ернст

Вейдовски

монтаж на дизел генератор

контейнеров тип "PRAMAC GBL

30" на паркинг-ниво +2, в Блок 5

на Многофункционален

търговски комплекс с адм.

сграда, подз. и надз. Гаражи и

трафопост

Подуяне-Център" 164 VІ 550 бул. "Ситнякова" № 48

89/11.12.2014г. р-н "Оборище" "Център за градска

мобилност" ЕАД

покриване и остъкляване на

част от тераса

ГГЦ зона Г-14 14 V ул. "Будапеща" № 17

90/11.12.2014г. р-н "Оборище" Драгомир Павлов

Василев, Боряна Ан.

Джанабетска-

Василева

преустройство на апартаменти

на втори и трети етаж и

обособяване на мезонет и

тристаен апартамент

ГГЦ зона Г-14 513 ХІІ 10 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №45

91/11.12.2014г. р-н "Оборище" Климент Ас. Конов,

Райна Климентова

Петрова, СО - р-н

"Оборище"

промяна на предназначението

на магазин № 2 за промиш.

Стоки в магазин за фреш -

сокове и кроасани

ГГЦ зона Г-12 536 ХХІХ 10 ул. "Оборище" № 1-3

92/23.12.2014г. р-н "Оборище" "Уни Кредит Булбанк"

АД

текущ ремонт и промяна на

фасадата на банков офис на

"Уни Кредит Булбанк" АД

ГГЦ зана Г-12 540 ХІХ 1 бул. "Янко Сакъзов" №88



                 2015год.

1/06.01.2015г. р-н "Оборище" Емилия Асенова

Груева

вътрешно преустройство на

апартамент № 3

Център зона А-

север

533 VІІ 3 бул. "Васил Левски"

№100

2/16.01.2015г. р-н "Оборище" Аспарух Михайлов

Златарев

вътрешно преустройство на

магазин във фризьорски салон

ГГЦ зона Г-14 16 VІІ 9 ул. "Екзарх Йосиф" №28

3/21.01.2015г. р-н "Оборище" Милена Гроздева

Видова, Бисер

Гроздев Видов

промяна на предназначението

на магазин в студио за красота

Подуяне Център 122 І 83 ул. "Черковна" № 39

4/23.01.2015г. р-н "Оборище" "Александъра Аудио"

ЕООД

административна сграда за

звукозаписни студия

Подуяне Център 116-б ул. "Черковна" № 13

5/27.01.2015г. р-н "Оборище" ЕТ "Стонед-92-Георги

Недев"

преустройство с промяна

предназначението на сервиз за

аудиовизуална техника в три

самостоятелни магазина за

промишлени стоки

ГГЦ зона Г-14 15 І 4 ул. "Екзарх Йосиф" №30

6/03.02.2015г. р-н "Оборище" Кирил Апостолов

Попашев, Петър

Йорданов Попашев

преустройство с промяна

предназначението на Ателие №

1 и Ателие № 3 в лечебно

заведение за извънболнична

помощ

ГГЦ зона Г-14 9 ХV 5 ул. "Бачо Киро" № 8

7/04.02.2015г. р-н "Оборище" Анастасия 

Костадинова 

Кръстева, Кръстьо

Стаменов Кръстев

приобщаване и остъкляване на

лоджия към дневна

Подуяне Център 150 VІ-за 

ЖС, 

магази

ни и

КОО

ул. "Попова шапка" №10,

вх. Б, ап. 7

8/05.02.2015г. р-н "Оборище" СО-р-н "Оборище",

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жилищна

сграда и платформа за коли на

жил. сграда-резервно

захранване

ГГЦ зона Г-14 16 ІХ 11 ул. "Веслец" № 13

9/05.022015г. р-н "Оборище" Стефан Борисов

Амуджиев, Деляна

Стеф. Амуджиева-

Хиджитодорова

смяна предназначението на

магазин № 1 в салон за красота

Подуяне Център 143 ІХ 255 ул. "Джовани Горини"

№14

10/12.02.2015г. р-н "Оборище" "Ем ЕМ Джи" ЕООД промяна на предназначението

на магазин в козметичен салон

Център зона А-

север

510 VІІІ 11 ул. "Врабча" № 15

11/13.02.2015г. р-н "Оборище" М-во на Икономиката

и Енергетиката,

"Мобилтел" ЕАД

преустройство на съществуваща

базова станция в базова

станция с честотен обхват 900 -

2100МНz на "Мобилтел" ЕАД

SOF 0267 "НЕК"

ГГЦ зона Г-14 7 І ул. "Триадица" № 8



12/26.02.2015г. р-н "Оборище" Атанас Дим.

Загорски, Елена Цв.

Христова, Димитър

Хр. Христов, Желязко

Тодоров Фотев, Катя

Ат. Фотева

разделяне на подпокривно

пространство, промяна на

предназначението в три

ателиета и свързване на ателие

№ 3 с апартамент на трети етаж

в триетажна жил. сграда

Подуяне Център 165 ІV 513 ул. "Огражден" № 1

13/27.02.2015г. р-н "Оборище" Инфинити Пропърти"

ООД, Симеон Ат.

Щерев, Мария

Спасова Щерева, ЕТ

"Мариком-Марин 

Янев", Веселин

Здравков Костов

апартаментен хотел с магазини,

офис и подземни гаражи

Подуяне Център 153 V 120,133 ул. "Буная" № 16

14/06.03.2015г. р-н "Оборище" Калина Петрова

Генова

остъкляване на балкон и

приобщаването му към кухнята в

ап. № 9, ет. 3

ГГЦ зона Г-13 726 Х 142 ул. "П. Волов" № 16

15/09.03.2015г. р-н "Оборище" Иванко Георгиев

Емануилов

обновяване на обзавеждането и

добавяне на топла връзка в

кафе-аперитив

Подуяне Център 142 VІІ 3 ул. "Джовани Горини" №4

16/09.03.2015г. р-н "Оборище" "Мобилтел" ЕАД,

"Дарик имоти

България" АД,

"Доверие Обединен

холдинг" АД

базова станция №SOF0544.А000

с честотен обхват 1800-2100

МНz етап V и етап ІІ

ГГЦ зона Г-13-юг 737а ІІІ 319 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №82

17/19.03.2015г. р-н "Оборище" Михаил Валентинов

Миланов, Надежда

Борисова Миланова,

Валентин Михайлов

Миланов

монтиране на пергола-козирка

на северна тераса и частично

остъкляване на западна тераса

на апартамент № 8 и монтиране

на пергола-козирка на южна

тераса и частично остъкляване

на западна тераса на ателие №

9

ГГЦ зона Г-13 732 ХХІ 359 ул. "Чаталджа" № 67,

вх.А

18/25.03.2015г. р-н "Оборище" етажна собственост

на жилищна сграда

монтаж на нов вертикален ВиК

щранг в жилищна сграда

Център зона А-

север

503 VІ ул. "Московска" № 39

19/27.03.2015г. р-н "Оборище" Диана Петрова

Стойкова

смяна предназначението на

магазин във фризьорски салон 

ГГЦ зона Г-12 544 ІХ 20 ул. "Васил Априлов"

№12

20/01.04.2015г. р-н "Оборище" Веселин Йорданов

Вълков

вътрешно преустройство и

смяна предназначението на

обект № 5 - офис в АИП за СМП -

дентална медицина

Подуяне Център 130 ХІХ 557 ул. "Алеко Константинов"

№ 51



21/06.04.2015г. р-н "Оборище" "Арко Инвест" ЕООД обновяване на магазин № 8А и

кафе-аперитив /бивш маг. № 9/ и

преустройство в заведение за

обществено хранене

Подуяне Център 123А І ул. "Черковна" № 38

22/07.04.2015г. р-н "Оборище" Министерство на

културата-театрална 

работилница 

"Суфмато"

бариера на вход от ул."Димитър

Греков" и антипаркинг колчета

на вход от ул. "Силистра"

ГГЦ зона Г-13-юг 582 ІІІ-за 

театър

ул. "Димитър Греков" №2

23/09.04.2015г. р-н "Оборище" Нина Леонидова

Григорева, Елена

Николаевна Христова

обединяване на два офиса

/офис № 1 и офис № 4/ и

промяна на предназначението в

магазин за минерални и

естествени кристали

Подуяне Център 163 VІІІ 456 ул. "Оборище" № 86

24/09.04.2015г. р-н "Оборище" Петър Георгиев

Георгиев, Нели Ал.

Георгиева

вътрешно преустройство и

обединяване на три тавански

помещения към ап. № 5

Подуяне Център 166 І ул. "Черковна" № 105, вх.

Г

25/15.04.2015г. р-н "Оборище" Александър Дим.

Балтов, Румяна В.

Хаджиянева -Балтова

обединяване и смяна

предназначението на ап. № 1 и

ап. № 2 в офис

Център зона А-

север

508 І ул. "Г. С. Раковски"

№113

26/24.04.2015г. р-н "Оборище" "Българска 

телекомуникационна 

компания" АД

изтегляне на оптичен кабел D-

24206 в съществуваща кабелна

мрежа по трасе на тротоар: от

бул. " Княз Ал. Дондуков

Корсаков", по ул. "Будапеща", по

ул."Искъл", по ул. "Г.С.

Раковски", до ул. "Врабча" -

дължина на трасето 739,00м.

27/19.04.2015Г. р-н "Оборище" Министерство на

труда и социалната

политика

поставяне на парапет на

стълбище в прохода между ЦУМ

и МТСП за осигуряване на

достъпна среда, съгласно

Наредба № 4/2009г.

ГГЦ зона Г-14 4 І-за 

МС, 

адм. 

сгр. и

КОО

ул. "Триадица" № 2

28/12.05.2015г. р-н "Оборище" Пенка Тотева

Гърличкова, 

Александър Григоров

Рийв

преустройство и ремонт на ап.

№ 1 и прилижащо мазе

Център зона А-

север

502 Х 102 ул. "11-ти август" № 2



29/12.05.2015г. р-н "Оборище" "Топлофикация 

София" ЕАД,

"Сердика 22" ЕООД,

"Лайт пропъртис"

ООД, Стоян Иванов

Орозов, Емилия

Първанова Орозова

външно топлозахранване и

абонатна станция на жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-14 16 ІХ 11 ул. "Веслец" № 13

30/14.05.2015г р-н "Оборище" Петя Илиева Ячева смяна предназначение и

преустройство на офис № 1 в

АИП за ПМП-дентална

медицина

ГГЦ зона Г-14 8 V 11 ул. "Искър" № 8

31/14.05.2015г. р-н "Оборище" "ЦУМ" АД преустройство и промяна на

предназначението на Банков

офис в СПОРТЕН БАР

ГГЦ зона Г-14 4 ІІ 10 бул. "Княгиня Мария

Луиза" № 2

32/14.05.2015г. р-н "Оборище" Боряна Димитрова

Симеонова, Тодор

Дим. Димитров,

Албена Любенова

Телчарова-

Михайловска, 

Костадин Павлов

Телчаров, Минко

Павлов Телчаров

преустройство и смяна на

предназначението на магазин 3

в ИГРАЛНА ЗАЛА

Център зона А-

север

506 ІІ 8 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №18

33/18.05.2015г. р-н "Оборище" "Атама" ООД,

"Теленор България"

ЕАД

преустройство на базова

станция № 1618 с честотен

обхват 900МНz, 1800МНz,

2100МНz"

Подуяне Център 150 VІІ-за 

обсл.

ул. "Михай Еминеску" №1

34/18.05.2015г. р-н "Оборище" "Българска 

телекомуникационна 

компания" АД, "Нет

ис сат" ООД

изтегляне на оптичен кабел D-

26983/29.10.2014г. в

съществуваща кабелна мрежа

по трасе на тротоар: от бул. "

Княз Ал. Дондуков Корсаков", до

ул. "Будапеща", по

ул."Будапеща" /западен

тротоар/, до ул. "Искър", по ул.

"Будапеща" /източен тротоар/ -

дължина на трасето 302,00м.

35/18.05.2015г. р-н "Оборище" СО-р-н "Оборище",

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жилищна

сграда и да възстанови уличната 

и тротоарна настилка по договор

със СО и р-н "Оборище"

ГГЦ зона Г-14 523 VІІІ 13 ул. "Екзарх Йосиф" №93



36/21.05.2015г. р-н "Оборище" Кремен Рачев

Маринов

жилищна сграда на три етажа с

апартаменти, офис, надземни

гаражи и паркоместа и ажурна

ограда с плътна част височина

до 0,20м. И с обща височина

2,00м. По вътрешните

регулационни линии

ГГЦ зона Г-13-юг 738-б VІ 442 ул. "Тракия" № 26

37821.05.2015Г. р-н "Оборище" Българска търговско-

промишлена палата,

"Теленор България"

ЕАД

преустройство на базова

станция № 1095"

ГГЦ зона Г-14 15 VІІ 1 ул. "Искър" № 9

38/28.05.2015г. р-н "Оборище" Бонка Лазарова

Касабова

преустройство на ап. № 7 и

прилежащто мазе

Център зона А-

север

510 VІІ 10 ул. "Дунав" № 7

39/02.06.2015г. р-н "Оборище" Борис Борисов

Ставрев, Елена

Борисова Лайзиипен,

Людмила Ал.

Ставрева, Станка

Борисова Ставрева

преустройство и промяна на

предназначението на Игрална

зала /бивш магазин 1, магазин 2

и депозитно помещение/ в

ПЕКАРНА ЗА ТЕСТЕНИ И

СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ с места

за изчакване и консумация

Център зона А-

север

505 ІV 4 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №24-

А

40/03.06.2015г. р-н "Оборище" Дияна Димитрова

Николова

ремонт на покрив и направа на

капандури на едноетажна

жилищна сграда /вътрешна

къща-югоизток/

Подуяне Център 137 Х 166 бул. "Мадрид" № 14

41/15.06.2015г. р-н "Оборище" СО-р-н "Оборище",

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на първи етаж от

сграда

ГГЦ зона Г-14 26 ХХІV 15 ул. "Бачо Киро" № 45

42/19.06.2015г. р-н "Оборище" "Мобилтел" ЕАД, ",

"Администрация на

Мин. Съвет"

базова станция №SOF0245.А000-

Мин. съвет, с честотен обхват

900-2100 МНz, кота +16.00, тех.

помещение, северна фасада -

етап І и етап ІІ

ГГЦ зона Г-14 4 І-за 

МС, 

адм. 

сгр. и

КОО

бул. " Княз Ал. Дондуков

Корсаков" № 1

43/19.06.2015г. р-н "Оборище" Анелия Любомирова

Димитрова

монтаж на смукателна

вентилационна система с

филтър от въглеродна вата с

високо съдържание на активен

въглен в ателие за химическо

чистене

ГГЦ зона Г-14 515 ІІ 6,7 ул. "Искър" № 54-56



44/22.06.2015г. р-н "Оборище" Зифа Газиевна

Добрева

обединяване на таванска стая

№ 7, таванска стая № 8 и

таванско помещение № 1 и

изграждане на тоалетен възел в

жилищна сграда

Център зона А-

север

503 V 6 ул. "11-ти август" № 1

45/26.06.2015г. р-н "Оборище" Чавдар Николаев

Минчев

изграждане на капандури на

таван № 15

ГГЦ зона Г-12 558 ІV-за 

ОЖС и

сп. пл.

ул. "Оборище" № 22

46/30.06.2015г. р-н "Оборище" Мариела Атанасова

Ботева

вътрешно преустройство и

промяна предназначението на

магазин № 3А в АИП за ПМП -

дентална медицина

Подуяне Център 120Б ІІ 13,14 ул. "Богдан" № 13-15

47/01.07.2015Г. р-н "Оборище" "Джи Ти Ай-

Компютри" ЕООД

преустройство и обединяване на

пицария и офис в заведение за

хранене

ГГЦ зона Г-13-юг 535б за рест. 

"В-ва", 

куклен 

театър 

и ЖС

бул. "Янко Сакъзов" №17

48/06.07.2015г. р-н "Оборище" "Център за градска

мобилност" ЕАД

покриване и остъкляване на

част от тераса

ГГЦ зона Г-14 14 V ул. "Будапеща" № 17

49/21.07.2015г. р-н "Оборище" "А Енд Д Пропъртис"

ООД; Атанас

Костадинов Попов -

Андасаров

средноетажна многофамилна

жил. сграда с 2 ателиета

ГГЦ зона Г-13-юг 738Б ХІІ 448 ул. "Тракия" № 38

50/22.07.2015г. р-н "Оборище" Александър 

Александров 

Маринов

вътрешно преустройство на

апартамент на 3-ти етаж и

направа на отвор за връзка на

апартамента със собствен таван

във вътрешната сграда 

ГГЦ зона Г-12 553 ХХ 20 ул. "Шипка" № 5

51/22.07.2015г. р-н "Оборище" Надежда 

Добролюбова 

Попова, Константин

Петров Попов

жилищна сграда на с офис,

подземни гаражи и ограда

ГГЦ зона Г-13-юг 737а ІІ 422 ул. "Тракия" № 4

52/22.07.2015г. р-н "Оборище" Станка Димитрова

Касърова

вътрешно преустройство и

промяна предназначението на

съществуващ магазин № 2 в

амбулатория-индивидуална 

практика за първична

медицинска помощ - дентална 

Подуяне Център 137 ІІІ 175 ул. "Алеко Константинов"

№ 37

53/24.07.2015г. р-н "Оборище" Галина Ал.

Тагамлицка, Цанко

Иванов Василев

преустройство на две тавански

помещения, направа на отвор и

свързването им с апартамент на

4 етаж и направа на капандури

Подуяне Център 144 ХІІІ 308 ул. "Алеко Константинов"

№ 14



54/24.07.2015г. р-н "Оборище" Народно събрание на

Република България

СМР - възстановяване на

каменна облицовка и каменни

детайли около два прозоречни

отвора на северната фасада на

сградата на Народното

събрание

Център зона А-

север

пл. "Княз Александър І"

№ 1

55/29.07.2015г. р-н "Оборище" Столична община;

"Топлофикация 

София" ЕАД;

"Маунтин Стар"

ЕООД

външно топлозахранване и

абонатна станция на

многофамилна жилищна сграда

ГГЦ зона Г-13 720 VІІІ 85 ул. "Христо Ковачев"

№22

56/29.07.2015г. р-н "Оборище" Петър Христакиев

Андреев, Дафинка

Христакиева 

Николова, Валентин

Зарков Андреев,

Георги Георгиев

Георгиев, Ангелина

Станоева Георгиева,

Йорданка Здравкова

Атанасова, Таня

Здравкова Атанасова

промяна предназначението на

банков офис в зала за хазартни

игри и обособяване на

самостоятелни офиси на 2-ри

етаж

Подуяне Център 133 ІІІ 680, 101 бул. "Мадрид" № 38

57/05.08.2015г. р-н "Оборище" Снежанка Иванова

Николова

промяна на предназначение без

СМР на магазин № 1 в пункт за

пробонабиране 

/манипулационна/ на "Медико -

диагностична лаборатория

Липоград" ООД

ГГЦ зона Г-13-юг 584 Х 487 ул. "Проф. Милко Бичев"

№ 3

58/11.08.2015г. р-н "Оборище" "Сток-ЕГ" АД ажурна ограда между УПИ VІІІ и

УПИ ІХ

ГГЦ зона Г-14 512 VІІІ, ІХ ул. "Стара планина" №4

59/12.08.2015г. р-н "Оборище" Росица Стоянова

Филипова, Етварт

Насип Гюлиян

разширение на банков клон на

"ОББ" АД чрез промяна

предназначението на магазин №

1 и присъединяването му към

банковия офис

Подуяне Център 153 ХІV 459, 460 ул. "Оборище" № 123

60/19.08.2015г. р-н "Оборище" "Арко Инвест" ЕООД преустройство на два офисни

етажа с 44 помещения-офиси в

седем самостоятелни офиса

Подуяне Център 123а І ул. "Черковна" № 38

61/19.08.2015г. р-н "Оборище" Николай Борисов

Божков

преустройство на офис № 2 в

апартамент № 2 и апартамент

№ 2А

Център зона А-

север

509 VІІІ 7 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №38



62/27.08.2015г. р-н "Оборище" Мина Стоянова

Данева, Валентина

Йорданова Данева,

Ивайло Николаев

Асенов

промяна предназначението на

самостоятелен обект № 25

/склад/ в ателие със складово

помещение

Подуяне Център 130 ХХ 544, 545 ул. "Мърфи" № 28-30,

ет.6

63/04.09.2015г. р-н "Оборище" ЕС на жилищна

сграда; "Теленор

България" ЕАД

преустройство на базова

станция № 1527

ГГЦ зона Г-13-юг 737б V-за 

ЖС, ПГ

и КОО

бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков"

№86, вх. А и вх. Б

64/08.09.2015г. р-н "Оборище" Етажните 

собственици; ""БТК"

ЕАД

приемно - предавателна станция

за глас и/ или данни "БТК" ЕАД

№ SF 1063

Подуяне Център 164 V-за 

ЖС, 

маг. и

траф.  

ул. "Черковна" № 75,

вх.В

65/08.09.2015г. р-н "Оборище" Етажна собственост

на жилищна сграда;

"Теленор България"

ЕАД

монтаж на базова станция №

1149

ГГЦ зона Г-12 538 V 10 бул. "Янко Сакъзов" №40

66/09.09.2015г. р-н "Оборище" Столична община;

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлозахранване и

абонатна станция на жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-14 529 ІХ 16 ул. "Кирил и Методий"

№14

67/10.09.2015г. р-н "Оборище" "Фармастандарт" 

ЕООД

преустройство и промяна на

предназначението на магазин в

денонощна аптека за готови

лекарствени средства

ГГЦ зона Г-14 29 ХІ-за 

адм. 

сграда

ул. "Княгиня Мария

Луиза" № 36

68/12.09.2015г. р-н "Оборище" Лиляна Георгива

Цикалова, 

Станислава Цветкова

Ангелова

разделяне на жилище на две

самостоятелни жилища -

доброволна делба

ГГЦ зона Г-14 34 VІІ 8 ул. "Поп Богомил" № 12,

ет. 2

69/18.09.2015г. р-н "Оборище" "Прана 68" ООД,

Пламен Ангелов

Ангелов, Димитър

Георгиев Толев

разделяне на магазини и мазе

на три магазина и три мазета

Подуяне Център 147 Х 321 ул. "Оборище" № 101

70/18.09.2015г. р-н "Оборище" СО-р-н "Оборище",

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабелни линейни НН-1кV

захранване на жилищна сграда

ГГЦ зона Г-13 724 VІІІ 190 ул. "Стара планина" №23

71/29.10.2015г. р-н "Оборище" "НиМ имоти" ООД,

"Тера Метали" ООД

многофамилна жилищна сграда

с надземни гаражи и ограда

ГГЦ зона Г-14 711 VІІІ 2 ул. "Димитър Горов" №2

72/02.10.2015г. р-н "Оборище" СО-р-н "Оборище",

"Топлофикация 

София" ЕАД

топлозахранване и абонатна

станция на желещна сграда

ГГЦ зона Г-13 726 ХІХ 140 ул. "Петра" № 11-13

73/02.10.2015г. р-н "Оборище" СО-р-н "Оборище",

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлозахранване и

абонатна станция за жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-13 724 VІІІ 190 ул. "Стара планина" №23



74/07.10.2015г. р-н "Оборище" Ася Асенова Банкова монтаж на вентилационна

система в съществуващ обект -

кафе-аперитив

ГГЦ зона Г-12 539 І ул. "Асен Златаров" №8

75/13.10.2015г. р-н "Оборище" Кирил Константинов

Бояджиев, Марлена

Цони Райкова

преустройство и обединяване на

две ателиета /№ 7 и № 8/ на 4-

ти етаж в едно ателие

ГГЦ зона Г-14 18 ІV 1 ул. "Сердика" № 22

76/21.10.2015г. р-н "Оборище" Орлин Страшимиров

Ингилизов, Павлина

Страшимирова 

Ингилизова

реконструкция, текущ ремонт и

осъвременяване на жилищните

функции на съществуваща

жилищна сграда и вътрешно

преустройство на прилежащта

към нея стопанска сграда

ГГЦ зона Г-14 18 Х 8 ул. "Веслец" № 23

77/23.10.2015г. р-н "Оборище" Весела Георгиева

Димитрова, Сергей

Георгиев Димитров

разделяна и преустройство на

апартамент 9 - тип тризонен, и

прилежащо мазе 1 на нови ап.9

и мазе 1 и ап.9а-мезонет

ГГЦ зона Г-14 515 ІІ 6,7 ул. "Искър" № 54-56

78/29.10.2015г. р-н "Оборище" Анастас Христов

Тодоров

промяна на предназначението

на самостоятелен обект № 26

(склад) в ателие със складово

помещение

Подуяне Център 130 ХХ 544,545 ул. "Мърфи" № 28-30,

ет.6

79/02.11.2015г. р-н "Оборище" "Акма ко" ЕООД преустройство-промяна на

предназначение на банков клон

в аптека за ГЛС

Център зона А-

север

509 Х 14 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №34

80/09.11.2015г. р-н "Оборище" Александър 

Александров 

Маринов

проект за ремонт на покрив и

изграждане на капандури на

собствен таван, остъкляване на

северния балкон и метална

остъклена козирка над южния

балкон на апартамент на третия

етаж във вътрешната сграда

ГГЦ зона Г-12 553 ХХ 20 ул. "Шипка" № 5, ет. 3

81/10.11.2015г. р-н "Оборище" Анна Йорданова

Веселинова

остъкляване на част от лоджия

към ап. № 3

Подуяне Център 120Б ул. "Гълъбец" № 5, ет.1,

ап. № 3

82/

83/10.11.2015г. р-н "Оборище" Радка Димова

Духлинска, Петър

Василев Духлински

остъкляване на лоджия към

ателие № 6

ГГЦ зона Г-14 16 VІІ 9 ул. "Екзарх Йосиф" №28,

ет. 2

84/11.11.2015г. р-н "Оборище" Пламен Ненчов

Червенков, Ирина

Геор. Джоргова -

Червенкова

обединяване на две тавански

помещения, изграждане на

капандура над тях и на

санитарен възел

Подуяне Център 122 VІІ 8 ул. "Черковна" № 43



85/11.11.2015г. р-н "Оборище" Стоян Цветков

Груйкин

допълващо застрояване -

разширение на офис на партера

на съществуваща сграда

ГГЦ зона Г-14 513 ІХ 9 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №47

86/12.11.2015г. р-н "Оборище" Константин Георгиев

Арсов

обединяване, преустройство с

изграждане на капандури на две

тавански помещения и

изграждане на санитарен възел

ГГЦ зона Г-12 544 ІІ 2 ул. "Оборище" № 23

87/13.11.2015г. р-н "Оборище" Делян Цанков

Пеевски, Йонко

Иванов Върбанов

вътрешно преустройство и

промяна на предназначението

на магазин № 1 в банков офис

ГГЦ зона Г-14 10 ІХ 15 ул. "Георги Бенковски"

№9

88/18.11.2015г. р-н "Оборище" Венцислав 

Любомиров Николов,

Йорданка Иванова

Добринова-Ангелова

разделяне на апартамент на

втория етаж на два апартамента 

Подуяне Център 142 | 266 ул. "Оборище" №46

89/19.11.2015г. р-н "Оборище" Сашко Стойов

Стоянов, Цветанка

Стоянова Стоянова 

остъкляване на балкон към ап.

№ 10

Подуяне Център 139 Х 205, 206,

244

ул. "Черковна" №65

90/23.11.2015г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жил. сграда

ГГЦ зона Г-14 10 Х 3 ул. "Будапеща" №12

91/24.11.2015г. р-н "Оборище" Илия Найденов

Марчев, Елена

Владимирова 

Марчева

ремонт и преустройство на

апартамент №29

Подуяне Център 152 І 363 ул. "Буная" №17

92/27.11.2015г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД

външно електрозахранване с

кабели НН 1кV за многофамилна 

жил. сграда

ГГЦ зона ГІ13 720 VІІІ 85 ул. "Христо Ковачев"

№22

93/27.11.2015г. р-н "Оборище" "Дипломат-Проджект 

БГ" ООД

обществена сграда за временно

настаняване-общежитие

Подуяне Център 116Б VІ-за 

общ. И

делово 

обсл.

ул. "Богдан" №4

94/07.12.2015г. р-н "Оборище" "Централен 

кооперативен съюз"

ажурна ограда ГГЦ зона Г-14 518 ХІІ 228, 229,

243, 395

ул. "Г. С. Раковски" №97

95/10.12.2015г. р-н "Оборище" "НиМ имоти" ООД многофамилна жилищна сграда

с гаражи

ГГЦ зона Г-14 521 ІІ 4 ул. "Екзарх Йосиф" №70



96/23.12.2015г. р-н "Оборище" Майя Емилова

Лесидренска, Тодор

Николов 

Лесидренски, 

Даринка Станева

Лесидренска, 

Лъчезар Венциславов 

Лесидренски, Емил

Емилов Лесидренски

преустройство и ремонт на

ателие и таванско помещение с

приобщаване на санитарен

възел и коридор и изграждане

на капандура над таванското

помещение

Подуяне Център 124 І 587 ул. "Васил Друмев" №46

                  2016год.

1/08.01.2016г. р-н "Оборище" Любен Петков

Стойков, Николина

Михайлова Павлова,

Коста Божидаров

Щерев

преустройство на съществуващ

гараж и пристройка на два

гаража

Подуяне-Център 151 ІІ 342 ул. "Султан тепе" №23

2/11.01.2016г. р-н "Оборище" СО, "Топлофикация

София" ЕАД, "ЕИК-

Строителна 

компания" ООД

топлозахранване и абонатна

станция на жилищна сграда

ГГЦ зона Г-13-юг 738Б ХХV 462 ул. "Полк. Дрангов" №6

3/20.01.2016г. р-н "Оборище" "Марч Кепитъл" ООД жилищна сграда Подуяне-Център 142 ХVІІ 264а ул. "Алеко Константинов"

№13

4/27.01.2016г. р-н "Оборище" СО, "Топлофикация

София" ЕАД, "Арт Е

строй" ЕООД,

Франциска Стеф.

Гърбешкова, 

Ингеберг Стеф.

Германова, Катерина

Веселинова Бенведи,

Татяна Ангелова

Петрова- Бояджиева

топлозахранване и абонатна

станция на жилищна сграда

Подуяне-Център 162 ІV 443

5/27.01.2016г. р-н "Оборище" СО, Топлофикация

София" ЕАД, "Иванов-

53" ЕООД, Асен Ив.

Андров, Александра

Благоева Тренова,

Мариана Стефкова,

Петър Илиев Тренев,

Наталия Димитрова

Тренева 

топлозахранване и абонатна

станция на жилищна сграда

ГГЦ зона Г-14 523 VІІІ 13 ул. "Екзарх Йосиф" №93



6/29.01.2016г. р-н "Оборище" Пенка Иванова

Ценкова

вътрешно преустройство и

промяна предназначението на

магазин №2А в АИПСМП -

пневмология и физиатрия

Подуяне-Център 120б ІІ 13, 14 ул. "Богдан" №13-15

7/01.02.2016г. р-н "Оборище" Мустафа Рамаз

Чинтосун

преустройство и смяна на

предназначение на магазин №2

в заведение за бързо хранене

ГГЦ зона Г-14 28 ІХ 3 бул. "Княгиня Мария

Луиза" №28

8/02.02.2016г. р-н "Оборище" "Агенция 

Дипломатически 

имоти в страната"

ЕООД

промяна предназначението на

апартамент №1 в естетичен

център

ГГЦ зона Г-12 552 VІІІ 17а ул. "Оборище" №10

9/05.02.2016г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД,

Кремен Рагев

Маринов, "Борад

инженеринг" ЕООД,

Магдалена Иванава

Борисова, Лидия

Пламенова Борисова,

Ива Пламенова

Борисова

вътрешно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-13-юг 738Б VІ 442 ул. "Тракия" №26

10/05.02.2016г. р-н "Оборище" СО, "Топлофикация

София" ЕАД, Кремен

Рагев Маринов,

"Борад инженеринг"

ЕООД, Магдалена

Иванава Борисова,

Лидия Пламенова

Борисова, Ива

Пламенова Борисова

топлозахранване и абонатна

станция на жилищна сграда

ГГЦ зона Г-13-юг 738Б VІ 442 ул. "Тракия" №26

11/16.02.2016г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-13 720 ХХІІІ 80, 81, 82 ул. "Панайот Волов" №26-

28-30

12/16.02.2016г. р-н "Оборище" Стефан Николаев

Котев

смяна на предназначението на

жилище в офис

ГГЦ зона Г-14 516 V 9 ул. "Искър" №50

13/22.02.2016г. р-н "Оборище" Йорзанка Асенова

Фандъкова-кмет на

СО

монтаж на стълбищен

платформен подемник 1250/800

мм за осигуряване на достъпна

среда на централния вход на

административната сграда на

СО

Подуяне-Център 140 І-за у-

ще

ул. "Оборище" №44



14/22.02.2016г. р-н "Оборище" Етажните 

собственици на ЕС

"Георги Странски"

представлявани от

Теодор Делев

радио комуникационно

съоръжение-базова станция

№SOF117 за покритие с

DCS/LTE/WI-FI сигнал с

национално покритие в обхват

1800 МГz

ГГЦ зона Г-12 536 ХХV 13 ул. "Оборище" №9

15/23.02.2016г. р-н "Оборище" "Теленор България"

ЕАД, Етажна

собственост

преустройство на съществуваща

базова станция №1281 

Център зона А-

север

503 ІІ 3 ул. "Врабча" №14

16/25.02.2016г. р-н "Оборище" Геновева Ангелова

Андонова

промяна предназначението на

ателие-галерия в детски парти

център

ГГЦ зона Г-13-юг 739Б VІ 647 ул. "Тракия" №35

17/29.03.2016г. р-н "Оборище" Максим Йорданов

Божилов

смяна на предназначението на

магазин в студио за красота

ГГЦ зона Г-14 7а ІІ 1 ул. "Сердика" №12

18/05.04.2016г. р-н "Оборище" Лена Стефанова

Гайдарска

вътрешно преустройство на

апартамент на втория етаж

/партер над приземие/ в южното

крило на сградата

ГГЦ зона Г-12 537 ХVІІІ 15 ул. "Оборище" №21А

19/05.04.2016г. р-н "Оборище" Айнкауф Център

София ГМБХ УНД КО

КГ, клон София КЧТ

вътрешно преустройство на

супермаркет -1.SH.002, магазин -

1.SH.004, магазин -1.SH.005,

магазин -1SH.006, находящ се

на ниво -1 и обособяване на

супермаркет -1.SH.004,

магазини за промиш. стоки -

1.SH.001А и -1. SH.002А в

Многофункционален търговски

комплекс с адм. сграда,

подземни и надземни гаражи и

трафопост Сердика Център

София 

Подуяне-Център 164 VІ 550 бул. "Ситняково" №48

20/06.04.2016г. р-н "Оборище" Валентина Кирилова

Домикан, Джема Пол

Домикан

преустройство на ап. №7 и ап.

№8 в съществуваща жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-14 530 ХІ 2 ул. "Дунав" №47, ет. 4

21/08.04.2016г. р-н "Оборище" Венелина Николаева

Маринова, Нено

Маринов Маринов

промяна на предназначението

на ателие №2 в апартамент в

съществуваща жил. сграда

ГГЦ зона Г-13 715 ІІІ 2,3,4,5 бул. "Васил Левски"

№146, вх. А

22/11.04.2016г. р-н "Оборище" "Мода инвест" ЕООД преустройство, промяна на

предназначението и делба на

търговски обект оптика на два

самостоятелни обекта - магазин

и офис

ГГЦ зона Г-13 736 ХІV 282 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков"

№89, партер



23/15.04.2016г. р-н "Оборище" Българска 

телекомуни-кационна 

сомпания" ЕАД

оптична кабелна мрежа на "БТК"

ЕАД, клъстери 2020, 3010, 3210,

2861, 2991, 1211, 1011, 2051, до

входовете на сградите на

територията на р-н "Оборище"

СО

24/27.04.2016г. р-н "Оборище" Владимир Кирилов

Киров, Боряна

Кирилова Йорданова,

Милуш Станков

Бонев

покриване и остъкляване на

тераси на ап. №1, ап. №2 и ап.

№3 в жилищна сграда

Подуяне-Център 153 Х 377, 464 ул. "Оборище" №113-115

25/12.05.2016г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

външно топлозахранване и

абонатни станции на жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-13 720 ХХІІІ 80, 81, 82 ул. "Панайот Волов" №26-

28-30

26/20.05.2016г. р-н "Оборище" Ангелка Йонкова

Ляпева

присъединяване на стая от ап.

№3 към съседен апартамент №4

на първи етаж в жилищна

сграда, на основание Решение

на СРС, ІІ ГО, 72 с-в по гр. д.

№12968/05г., в сила от

23.01.2008г.

ГГЦ зона Г-14 26 ХІІІ 9 ул. "Веслец" №40

27/27.05.2016г. р-н "Оборище" Кристиан Валентинов

Белов, Яна

Николаева Йончева

частична реконструкция на

покрив над таванско помещение

в съществуваща жилищна

сграда

Подуяне-Център 143 VІІІ 202 ул. "Алеко Константинов"

№19

28/27.05.2016г. р-н "Оборище" Михаела Михайлова

Иолова

преустройство на магазин ГГЦ зона Г-14 520 ІХ 12 ул. "Искър" №51

29/07.06.2016г. р-н "Оборище" "Централен 

универсален магазин"

АД

вътрешно преустройство и

промяна предназначението на

търговски обект, в магазин 1бр.

И заведение за бързо хранене

на кота +4.10 в ЦУМ

ГГЦ зона Г-14 4 ІІ-за 

ЦУМ

бул. "Княгиня Мария

Луиза" №2

30/17.06.2016г. р-н "Оборище" Петър Стоименов

Балабанов

възстановяване на покрив на

вътрешна едноетажна сграда по

одобрен проект от 2005г.

ГГЦ зона Г-14 525 ІХ 3 ул. "Г.С. Раковски" №73

31/21.06.2016г. р-н "Оборище" "Ведея инвест" ЕООД промяна на предназначението

на ателие №1-а в апартамент

№3 на ІV етаж във вътрешната

сграда №2

ГГЦ зона Г-14 13 Х 2 ул. "Будапеща" №22

32/27.06.2016г. р-н "Оборище" Стефан Николаев

Котев

смяна на предназначението на

офис в снекбар без СМР,

находящ се в сутеренен етаж

ГГЦ зона Г-14 516 V 9 ул. "Искър" №50



33/06.07.2016г. р-н "Оборище" "Братя Василеви" АД преустройство на магазин за

хранителни стоки в магазин за

промишлени стоки

Център зона А-

север

508 ІІ 9 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №32

34/11.07.2016г. р-н "Оборище" "Асоциация на

родители на деца с

епилепсия"

преустройство на магазин в

Дневен ресурсен център за деца

и лица с епилепсия в жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-14 710 І бул. "Сливница" №212

35/12.07.2016г. р-н "Оборище" "Стини" ООД жилищна сграда с офис,

АИППИМПДМ, АИППИМП и

двуетажна офис сграда

Подуяне-Център 136 ХІ 218 ул. "Мърфи" №13

36/18.07.2016г. р-н "Оборище" Даниел Мирчев

Статев

промяна предназначението на

апартамент №1 на партерен

етаж на жилищна сграда в

център за работа с деца

ГГЦ зона Г-14 526 Х 2 ул. "11-ти август" №40

37/18.07.2016г. р-н "Оборище" Емануил Будинов

Паликрушев, Никола

Кирилов Бучков

многофамилна жилищна сграда ГГЦ зона Г-14 711 ІХ 3 ул. "Димитър Горов" №4

38/18.07.2016г. р-н "Оборище" "София Рикриейшън

2" ЕООД

преустройство и ремонт на

спортна база

ГГЦ зона Г-13-юг 582 VІ-за 

спорт

39/21.07.2016г. р-н "Оборище" Диана Крумова

Петрова, Николай

Ангелов Петров

жилищна сграда с гаражи и

плътна ограда

ГГЦ зона Г-13 723 ХІ- 199 ул. "Черномен" №9

40/22.07.2016г. р-н "Оборище" Десислава 

Александрова 

Димитрова, Анна

Александрова 

Димитрова

преустройство и смяна на

предназначение на партерни

етажи и част от сутерен от

медицински диагностичен

център в магазин

ГГЦ зона Г-14 17 Х 20 ул. "Екзарх Йосиф" №31

41/22.07.2016г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV на жилищна

сграда

ГГЦ зона Г-13 718 VІІІ 54 ул. "Екзарх Йосиф" №88

42/25.07.2016г. р-н "Оборище" Столична община въвеждане на мерки за

повишаване на енергийна

ефективност в сградата на

Софийска математическа

гимназия "Паисий Хилендарски"

ГГЦ зона Г-14 521а за 

училищ

е и

подзем

ен 

гараж

ул. "Искър" №61



43/26.07.2016г. р-н "Оборище" Столична община проект за монтаж на асансьорна

уредба - съоръжение към

съществуваща административна

сграда на СО "Оборище",

ремонт на стълбищна клетка,

зала и санитарен възел за

обслужване на хора в

неравностойно положение с цел

осигуряване на достъпна среда

Подуяне-Център 131 VІ 514, 515,

516

бул. "Мадрид" №1

44/03.08.2016г. р-н "Оборище" "Ай Ем Ти Ен" ЕООД обединяване на три тавански

помещения, изграждане на

капандури над тях, санитарен

възел и свързването им с

апартамент на петия етаж

Център зона А-

север

502 ІV 6 ул. "Дунав" №3

45/04.08.2016г. р-н "Оборище" Столична община текущ ремонт на настилки и

тревни площи, пребоядисване

на съществуваща ограда,

спортни съоръжения и паркови

елементи и монтаж на ново

съоръжение за фитнес в част от

училищен двор на първа

английска езикова гимназия и

112-то ОУ "Стоян Заимов"

Център зона А-

север

535 ІV бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №60

46/05.08.2016г. р-н "Оборище" Младежки театър

"Николай Бинев"

подемна платформа с

наклонено движение за

преодоляване на разликата в

нивата +0.00 и +3.10 в младежки

театър "Николай Бинев"

Център зона А-

север

506а ІV 2 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №8-

10

47/10.08.2016г. р-н "Оборище" Айнкауф-Център 

София ГМБХ УНД КО

КГ, клон София КЧТ

вътрешно преустройство на

"кафене 047" в "магазин 047 за

промишлени 

стоки/телекомуникации" в

многофункционален търговски

комплекс с административна

сграда, подземни гаражи и

надземни гаражи и трафопост

Сердика Център София

Подуяне-Център 164 VІ 550 бул. "Ситняково" №48



48/11.08.2016г. р-н "Оборище" Столична община,

Общински културен

институт "Музей за

история на София"

промяна на предназначението

на административни помещения

на "Музей за история на София"

в многофункционален централен

дигитален център

ГГЦ зона Г-14 17 ХІІІ 22 бул. "Княгиня Мария

Луиза" №16, вх. А

49/15.08.2016г. р-н "Оборище" "Център за градска

мобилност" ЕАД

покриване и остъкляване на

съществуваща тераса до плътна

ограда във връзка с чл. 42, ал. 2

от ЗУТ

ГГЦ зона Г-14 14 V 15 ул. "Будапеща" №17

50/16.08.2016г. р-н "Оборище" Столична община,

"Топлофикация 

София" ЕАД

топлозахранване и абонатна

станция на апартаментен хотел

с магазини, офис и подземни

гаражи

Подуяне-Център 153 V 120, 133 ул. "Буная" №16

51/17.08.2016г. р-н "Оборище" Елка Николаева

Тодорова

премахване на преустройство,

изразяващо се в изграждане на

балкон и възстановяване на

козирка над балкона в

предишното й състояние,

премахване на изградената към

същия балкон врата от таванско

помещение, сега преустроено

като ателие и възстановяване

на покривната конструкция над

тавана на сградата, съгласно

Решение №220/18.10.2013г. на

Върховен касационен съд на

Република България

ГГЦ зона Г-12 553 І 1 ул. "Сан Стефано" №15

52/17.08.2016г. р-н "Оборище" Столична община изграждане на асансьорна

уредба към административна

сграда

Подуяне-Център 140 І-за у-

ще

ул. "Оборище" №44

53/18.08.2016г. р-н "Оборище" "ЧЕЗ Разпределение

България" АД, "Нет 1"

ЕООД

изтегляне на оптичен кабел в

съществуваща канална мрежа

на ЧЕЗ, по трасе съгласно

приложените проекти, в

границите на СО-район

"Оборище", дължина на трасето

7 841 м.

55/01.09.2016г. р-н "Оборище" Столична община,

"ЧЕЗ Разпределение

България" АД

външно електрозахранване с

кабел НН-1кV за апартаментен

хотел - І етап и външно

електрозахранване с кабел НН-

1кV за товарен асансьор - ІІ етап

Подуяне-Център 153 V 120, 133 ул. "Буная" №16



56/02.09.2016г. р-н "Оборище" "ВД Дент -

Амбулатория за

индивидуална 

практика за първична

дентална помощ

"АИППДП/

преустройство и промяна на

предназначението на офис в

АИППДП с три кабинета на

партера в жилищна сграда

ГГЦ зона Г-12 541 ХVІІ 17 ул. "Анджело ронкали"

№5

57/02.09.2016г. р-н "Оборище" "ДИМ 30" ООД вътрешно преустройство и

смяна на предназначението от

офис на банков клон и кафене в

ресторант за бързо хранене

ГГЦ зона Г-14 29 Х 3 ул. "Струма" №1

58/16.09.2016г. р-н "Оборище" "Обединена редакция

за книги и периодика-

Мисъл" ЕООД, Георги

Тодоров Славов,

Георги Тодоров

Гунински, Георги

Стефанов Султанов,

Ивайло Георгиев

Шаханов, Яна

Станилова 

Йорданова-

Шаханова, Мона

Роберт Енгибарова-

Гунева, Александър

Петков Гунев

жилищна сграда с магазини,

учебен център с бистро и

подземни гаражи

ГГЦ зона Г-14 519 ХVІІ 16 ул. "Искър" №33

59/16.09.2016г. р-н "Оборище" Димитър Георгиев

Попов, Владимир

Николов Кочев

промяна на предназначението

на магазин за промишлени стоки

във фризьорски салон

ГГЦ зона Г-14 525 ХІІ 21 ул. "Г.С. Раковски" №61

60/28.09.2016г. р-н "Оборище" Антонио Методиев

Василев

подмяна на покривна

конструкция, укрепване на

съществуващ балкон и

оформяне на тераса към

вътрешен двор

ГГЦ зона Г-13 736 ХХІV 265 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №71

61/06.10.2016г р-н "Оборище" "Евгеник" ЕООД,

Петко Борисов

Величков, Виолета

Димитрова Станева,

Иванка Димитрова

Станева

жилищна сграда с магазини и

гаражи

ГГЦ зона Г-13 716 VІІ 49 ул. "Бели Искър" №19

62/07.10.2016г. р-н "Оборище" "Тера Метали" ООД,

"Булпрофит Център"

ЕООД

многофамилна жилищна сграда

с подземни и надземни гаражи

ГГЦ зона Г-14 23 І 23 ул. "Георги Бенковски"

№48



63/10.10.2016г. р-н "Оборище" "БТК" ЕАД,

"Бултравел Лизинг

КО" ЕООД

инсталиране на приемно-

предавателна станция за глас

и/или пренос към съществуваща

GSM базова станция SF 1121,

находяща се в АТЦ44

ГГЦ зона Г-12 559 Х ул. "Оборище" №26

64/11.10.2016г. р-н "Оборище" Кирил Кирилов

Маричков

проект за обединяване на две

тавански помещения,

изграждане на капандура,

санитарен възел и свързване с

апартамент на петия етаж

ГГЦ зона Г-12 537 VІ 6 ул. "Кракра" №5

65/14.10.2016г. р-н "Оборище" "БЛД Софи" ЕООД промяна на предназначението и

преустройство на офис 01 в

медицински център, находящ се

в жил. сграда с офиси с

подземен и надземен паркинг и

плътна ограда

ГГЦ зона Г-13 724 VІІ 190 ул. "Стара планина" №23

66/19.10.2016г. р-н "Оборище" СО, Топлофикация

София" ЕАД, за аб.

Станция - собствен.

на ЕС 

топлозахранване и абонатна

станция на жилищна сграда

ГГЦ зона Г-13-юг 737А ІІ 422 ул. "Тракия" №4

67/21.10.2016г. р-н "Оборище" Велислава Петрова

Савчева-Хамуди, Али

Хамуди

промяна на предназначението

на офис №2 в Амбулатория за

ИПМП - дентална групова

практика с две работни места

ГГЦ зона Г-14 526 ІІ 10 ул. "Дунав" №43

68/26.10.2016г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД

външно електрозахранване с

кабелна линия НН-1кV на жил.

сграда

ГГЦ зона Г-13-юг 584 ХVІ 494 ул. "Чамкория" №7

69/26.10.2016г. р-н "Оборище" Станимира 

Димитрова Георгиева

промяна на предназначението

на жилище - ап. №1 в ателие за

бутикови шоколадови изделия

ГГЦ зона Г-14 27 ХХ 22 ул. "Сердика" №42

70/26.10.2016г. р-н "Оборище" Айнкауф Център

София ГМБХ УНД КО

КГ, клон София КЧТ

промяна на предназначението и

вътрешно преустройство на

магазин В64 във

"Високотехнологичен офис на

банка ДСК ЕАД" в

Многофункционален търговски

комплекс с адм. сграда,

подземни и надземни гаражи и

трафопост Сердика Център

София

Подуяне-Център 164 VІ 550 бул. "Ситняково" №48



71/28.10.2016г. р-н "Оборище" Ивка Иванова

Динкова-Ангова, 

Благой Геор. Ангов

преустройство и промяна на

предназначението на ателие №1

в жилище

ГГЦ зона Г-14 530 ХІ 2 ул. "Дунав" №47

72/10.11.2016г. р-н "Оборище" "Хотел сити София"

ООД

промяна на фасада на хотел с

36 стаи (м+5), ресторант, лоби

бар, фризьорски салон, кабинет

за масаж, сауна и помещение за

аб. Станция

ГГЦ зона Г-14 513 ІІ 2 ул. "Стара планина" №6

73/16.11.2016г. р-н "Оборище" "М-Дизайн груп"

ЕООД

обединяване на собствени

тавански помещения и

преустройство без промяна на

предназначението

Център зона А-

север

506 ІІ 8 бул. "Княз Александър

Дондуков Корсаков" №18

74/25.11.2016г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД"УЕЛ

към ОО" ООД

външно електрозахранване с

кабели НН-1кV за обект:

реконструкция на съществуващи

тоалетни и надстр. Аптека

ГГЦ зона Г-13 727А І-за 

озел. и

КОО

ул. Стара планина" и ул.

"Бяло море"

75/2911.2016г. р-н "Оборище" Йорзанка Асенова

Фандъкова-кмет на

СО

реконструкция на детска

площадка

Подуяне-Център 161 ул. "Марагидик" и ул.

"Драговица"

76/29.11.2016г. р-н "Оборище" Йорзанка Асенова

Фандъкова-кмет на

СО

реконструкция на детска

площадка

Подуяне-Център 156 ул. "Богдан" и

ул"Русалка"

77/2911.2016г. р-н "Оборище" Йорзанка Асенова

Фандъкова-кмет на

СО

реконструкция на детска

площадка

Подуяне-Център 166 ул. "Земен" и ул.

"Калиманци"

78/29.11.2016г. р-н "Оборище" Йорзанка Асенова

Фандъкова-кмет на

СО

реконструкция на детска

площадка

Подуяне-Център 129 ул. "Марица" и ул. "Алеко

Константинов"

79/29.11.2016г. р-н "Оборище" Йорзанка Асенова

Фандъкова-кмет на

СО

реконструкция на детска

площадка

ГГЦ зона Г-13 716 бул. "Ген. Данаил

Николаев" №8

80/29.11.2016г. р-н "Оборище" Йорзанка Асенова

Фандъкова-кмет на

СО

реконструкция на детска

площадка

Подуяне-Център 120В ул. "Буная" №31

81/01.12.2016г. р-н "Оборище" Весела Георгиева

Вангелова, Евгения

Георгиева Вангелова

жилищна сграда с подземни

гаражи

ГГЦ зона Г-13 736 VІ 304 ул. "Чаталджа" №18



82/08.2016г. р-н "Оборище" СО, "ЧЕЗ

Разпределение 

България" АД, "Кидо

Хоум 1" ЕООД,

Надежда 

Добролюбова 

Попова, Константин

Петров Попов, Петър

Петков Попов, Данка

Петкова Венчарска,

Иляна Георгиева

Симеонова

външно ел.захранване с кабел

НН-1кV на жил. сграда с офис,

подземни гаражи и ограда

ГГЦ зона Г-13-юг 737А ІІ 422 ул. "Тракия" №4

83/14.12.2016г. р-н "Оборище" ЧЕЗ Разпределение

България АД

изтегляне на електромерно

табло

ул. "Дунав" №42

84/14.12.2016г. р-н "Оборище" "Гаджоли" ООД смяна на предназначението на

магазин за промишлени стоки в

кафе-клуб с магазин за

промишлени стоки

ГГЦ зона Г-14 19 Х 2 ул. "Веслец" №22

85/16.12.2016г. р-н "Оборище" "Гея-Дек" ЕООД вътрешно преустройство и

промяна на предназначението

на съществуваща сладкарница в

офис, находящ се на партерен

етаж в многофамилна жил.

сграда с подз. гаражи, магазин

за мебели и сладкарница

ГГЦ зона Г-13 717 ХІ 38, 39 ул. "Екзарх Йосиф"

№115-117




