
тел. 02 / 815 76 49, факс 02 / 944 16 67

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

П Р О Т О К О Л  N:27

Днес, 01.08.2017г., в изпълнение на заповед №РОБ17-РД-09-10/13.01.2017г. на 
Кмета на район “Оборище” се проведе заседание на Районния експертен съвет по 
устройство на територията за разглеждане на подробни устройствени планове и 
тяхното изменение, попълване на кадастралната основа и архитектурни проекти при 
следния дневен ред:

1. Преписка №РОБ17-АХОО-42/1/31.07.2017г., ул. „Г. С. Раковски” №62 - м. 
ГГЦ зона Г-14, кв. 22, У П И III-6 - схема за разполагане на преместваеми обекти - маси 
за консумация пред кулинарен магазин.

2. Преписка №РОБ17-АП00-249/27.07.2017г„ ул. „Сердика” №25 - м. ГГЦ зона 
Г-14, кв. 29, УПИ VII-12 - проект за преустройство на апартамент с идентификатор 
68134.401.130.1.14 и 68134.401.130.1.15 на четвъртия етаж в жилищна сграда.

3. Преписка №РОБ17-АПОО-183/4/12.07.2017г., ул. „Проф. Асен Златаров” 
№19 - м. ГГЦ зона Г-12, кв. 560, УПИ VI-4 - проект за текущ ремонт на „Магазин за 
кафе”.

4. Преписка №РОБ17-АП00-247/25.07.2017г., ул. „Буная” №16 - м. Подуяне - 
Център, кв. 153, УПИ V-120, 133 - екзекутивни чертежи кота +3.50, +6.40, +9.30, 
+12.20, +15.10 за обект: „Апартаментен хотел с магазини, офис и подземни гаражи”.

Заседанието се проведе в следния състав, съгласно заповедта:

Председател: арх. Боряна Стефанова - гл. архитект 
Иванка Христова - н-к отдел УТКС 
арх. Марин Моновски - гл. експерт 
арх. Полина Димитрова - гл. експерт 
инж. Николай Биров - гл. експерт 
арх. Юлия Райчева - РКСГ към КАБ 
инж. Никола Попов - 01РСПБЗН 
инж. Петя Делчева -  СРЗИ

По т. 1 от дневния ред:
арх. Моновски докладва преписка №РОБ17-АХОО-42/1/31,07.2017г., ул. „Г. С. 

Раковски” №62 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 22, УПИ III-6 - схема за разполагане на 
преместваеми обекти - маси за консумация пред кулинарен магазин.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 49, факс 02 / 944 16 67

РЕШИ:
Предлага да се съгласува схемата от главния архитект на СО район „Оборище” 

със срок до 31.12.2017г. за площ от 9,20 кв.м. при условия без трайна връзка с 
тротоара.

По т. 2 от дневния ред:
арх. Моновски докладва преписка №РОБ17-АП00-249/27.07.2017г., ул. 

„Сердика” №25 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 29, УПИ V I I - 1 2 проект за преустройство на 
апартамент с идентификатор 68134.401.130.1.14 и 68134.401.130.1.15 на четвъртия 
етаж в жилищна сграда. Представени са проекти по части: Архитектура, 
Конструкции, EJI, ВК.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

Предлага да се коригира банята съгласно ЗУТ, да се представят служебни бележки 
или фактури от експлоатационните дружества. След отстраняване на забележките и 
съгласуване на проектите по части, да се приеме оценката за съответствие на 
основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ и да се одобри инвестиционния проект и издаде 
разрешение за строеж от главния архитект на СО район „Оборище”.

По т. 3 от дневния ред:
арх. Моновски докладва преписка №РОБ17-АП00-183/4/12.07.2017г., ул. 

„Проф. Асен Златаров” №19 - м. ГГЦ зона Г-12, кв. 560, УПИ VI-4 - проект за текущ 
ремонт на „Магазин за кафе”. Представени са проекти по части: Архитектура, 
Конструкции, EJI, ОВК.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

Предлага да се съгласува проекта по чл. 151 от ЗУТ при условие „без печене 
на кафе”. При наличие на печене на кафе вентилацията трябва да се изведе над кота 
било съгласно чл. 314 от Наредба №15 (с последно изменение от 2016г.), за което 
трябва да се внесе проект за одобряване, придружен със съгласие над 50% от етажната 
собственост.

По т. 4 от дневния ред:
арх. Моновски докладва преписка №РОБ17-АП00-247/25.07.2017г., ул. 

„Буная” №16 - м. Подуяне -Център, кв. 153, УПИ V-120, 133 - екзекутивни чертежи 
кота +3.50. +6.40, +9.30, +12.20, +15.10 за обект: „Апартаментен хотел с магазини, 
офис и подземни гаражи”. Представен е проект по част архитектура.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:

РЕШИ:
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РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
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РЕШИ:
Предлага да се представят чертежи на разрези и фасади на сградата.

Указаните от РЕСУТ корекции са задължителни за проектантите, предвид 
законосъобразното приключване на преписките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

арх. Б. Стефанова

инж. Ж. >в

инж. Петя Делчева

www.so-oborishte.com Страница 3 от 3

http://www.so-oborishte.com

