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Днес, 05.09.2017г., в изпълнение на заповед №РС)Б17-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-АП00-240/1/29.08.2017г., ул. „Оборище” №72, вх. Б, ет.5
- м. Подуяне - Център, кв. 149, УПИ I-за ЖС и трафопост - проект за присъединяване 
към апартамент №11 на таван №1 с обособяване на санитарен възел в него.

2. Преписка №РОБ17-АХ00-46/30.08.2017г., бул. „Мадрид” №34 - м. Подуяне
- Център, кв. 134, УПИ VII-156 - проект за фирмен надпис на козирка пред магазин.

3. Преписка №РОБ17-АП00-281/30.08.2017г., ул. „Поп Богомил” №41 - м. ГГЦ 
зона Г-14, кв. 30, УПИ II-7 - проект за разделяне на жилище в западната част на 
таванския етаж на жилищна сграда (апартамент №7) на две жилища: апартамент №7а 
и апартамент №76.

4. Преписка №РОБ17-АП00-205/01.09.2017г., ул. „Султан тепе” №6 - м. 
Подуяне - Център, кв. 150, УПИ IV-282 - проект за преустройство и разделяне на 
мезонет в три апартамента.

По т. 1 от дневния ред:
арх. Димова докладва преписка №РОБ17-АП00-240/1/29.08.2017г„ ул. 

„Оборище” №72, вх. Б, ет. 5 - м. Подуяне - Център, кв. 149, УПИ I-за ЖС и трафопост 
- проект за присъединяване към апартамент №11 на таван №1 с обособяване на 
санитарен възел в него. Представени са проекти по части: Архитектура, 
Конструктивно становище, EJI, ВК.

Заседанието се проведе в следния състав, съгласно заповедта:

Председател: арх. Боряна Стефанова - гл. архитект 
арх. Кети Димова - гл. експерт
арх. Полина Димитрова - гл. експерт 
Мариана Стоянова - гл. специалист 
инж. Ангел Ангелов - 01РСПБЗН
инж. Петя Делчева -  СРЗИ
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След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:

Предлага 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”, след съгласуване на проектите по части.

По т. 2 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ17-АХ00-46/30.08.2017г., бул. 

„Мадрид” №34 - м. Подуяне - Център, кв. 134, УПИ VII-156 - проект за фирмен надпис 
на козирка пред магазин. Представени са проекти по части: Архитектура, 
Конструкции, ПБЗ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:

Предлага да се одобри инвестиционния проект и издаде разрешение за 
поставяне от главния архитект на СО район „Оборище”.

По т. 3 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ17-АПОО-281/30.08.2017г., ул. „Поп 

Богомил” №41 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 30, УПИ II-7 - проект за разделяне на жилище 
в западната част на таванския етаж на жилищна сграда (апартамент №7) на две 
жилища: апартамент №7а и апартамент №76. Представени са проекти по части: 
Архитектура, Конструктивно становище, EJI, ВК, ПБ, ОВК.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:

Предлага 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”, след отстраняване на забележките и 
съгласуване на проектите по части.

По т. 4 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ17-АП00-205/01.09.2017г., ул. 

„Султан тепе” №6 - м. Подуяне - Център, кв. 150, УПИ IV-282 - проект за 
преустройство и разделяне на мезонет в три апартамента. Представени са проекти по 
части: Архитектура, Конструктивно становище, EJI, ВК, ПБ, ОВК.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС
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РЕШИ:

Предлага да не приеме проекта поради следните забележки: да се представи 
писмен отговор от НАГ, че няма проекти в архива; да се уточни квадратурата на 
обекта и на под обекта; разположението на санитарния възел +13.20 да бъде 
съобразено с Наредба №7, както и да се уточни начина на паркиране.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ:

тефанова

М. Стоянова

инж. А. Ангелов
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