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Днес, 22.08.2017г., 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-АХ00-44/04.08.2017г., ул. „Г. С. Раковски” №78 - м. ГГЦ 
зона Г-14, кв. 11, УПИ IX-18 - проект за фирмен надпис на магазин.

2. Преписка №РОБ17-АПОО-236/18.07.2017г., бул. „Васил Левски” №103 - м. 
ГГЦ зона Г-14, кв. 515 А, УПИ VI-4 - разрешение за възстановяване на стена в жилище.

Заседанието се проведе в следния състав, съгласно заповедта:

Председател: арх. Боряна Стефанова - гл. архитект 
Иванка Христова - н-к отдел УТКС 
арх. Кети Димова - гл. експерт 
арх. Марин Моновски - гл. експерт 
арх. Полина Димитрова - гл. експерт 
инж. Николай Биров - гл. експерт 
инж. Живка Млечкова - гл. експерт 
Десислава Милева - гл. юрисконсулт 
Мариана Стоянова - гл. специалист 
арх. Юлия Райчева - РКСГ към КАБ 
инж. Гинка Димова - КИИП РК 
инж. Мирослав Панайотов - 01РСПБЗН 
инж. Петя Делчева - СРЗИ

По т. 1 от дневния ред:
арх. Моновски докладва преписка №РОБ17-АХ00-44/04.08.2017г., ул. „Г. С. 

Раковски” №78 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 11, УПИ IX-18 - проект за фирмен надпис на 
магазин. Представени са проекти по части: Архитектура, Конструкции, EJI, ПБЗ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Предлага да се одобри проекта и издаде разрешение за поставяне от главния 

архитект на СО район „Оборище”, след съгласуване па проектите по части.
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По т. 2 от дневния ред:
арх. Димова докладва преписка № РОБ 17-АП00-236/18.07.2017г., бул. „Васил 

Левски” № 103 - м. ГГЦ зона Г -14, кв. 515 А, У ПИ VI-4 - разрешение за възстановяване 
на стена в жилище. Представено е конструктивно становище.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Предлага да представят архитектурен чертеж и обяснителна записка.

Указаните от РЕСУТ корекции са задължителни за проектантите, предвид 
законосъобразното приключване нйлреписките.мш.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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