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Днес, 15.10.2019г., в изпълнение на заповед №РОБ19-РД-09-74/02.05.2019г. 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 за ул. „Мадарски конник” №7 - м. Подуяне-Център, кв. 128, У ПИ 
I-за детска градина - проект за ремонт на отоплителна инсталация на детска градина 
№19 „Приказка без край”.

2. Преписка №РОБ19-АП00-229/18.09.2019г., ул. „Екзарх Йосиф” №89 - м. 
ГГЦ зона Г-14, кв. 523, УПИ Х-15 - проект за жилищна сграда с магазини, гаражи и 
подземни гаражи.

3. Преписка №РОБ19-АХОО-89/10.10.2019г., ул. „Черковна” №105 - м. 
Подуяне-Център, кв. 166, УПИ I-за ЖС, подземни гаражи и трафопост - проект за 
фирмен надпис към ветеринарна клиника.

4. Преписка №РОБ19-АП00-250/14.10.2019г., ул. „Люлебургаз” №9 - м. 
Подуяне-Център, кв. 124, УПИ XIII-585 - проект за временен обект - пристройка на 
два етажа.

Заседанието се проведе в следния състав, съгласно заповедта:

Председател: арх. Боряна Стефанова - гл. архитект

инж. Дениза Павлова - н-к отдел УТКС 
инж. Людмил Дончев - н-к отдел ИИИКРКТД 
арх. Елена Опърлакова - гл. експерт 
арх. Полина Димитрова - гл. експерт 
арх. Теодора Тонева - гл. експерт 
инж. Живка Млечкова - гл. експерт 
Мария Дончева - старши юрисконсулт 
Мариана Стоянова - гл. специалист 
арх. Юлия Райчева - РКСГ към КАБ 
инж. Мирослав Панайотов - 01РСПБЗН
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По т. 1 от дневния ред:
инж. Велкова докладва преписка за ул. „Мадарски конник” №7 - м. Подуяне- 

Центьр, кв. 128, УПИ 1-за детска градина - проект за ремонт на отоплителна 
инсталация на детска градина №19 „Приказка без край”. Представен е проект по част 
ОВ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС 

РЕШИ:
Проектът да се докладва на следващия РЕСУТ.

По т. 2 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АПОО-229/18.09.2019г., ул. „Екзарх 

Йосиф” №89 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 523, УПИ Х-15 - проект за жилищна сграда с 
магазини, гаражи и подземни гаражи. Представени са проекти по части: Архитектура, 
Конструкции, ЕЛ, ВК, ОВК, ПБ, Геодезия, Паркоустройство, ЕЕ и ЕЕ доклад.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС 

РЕШИ:
Да се одобри проекта от главния архитект на район „Оборище”. След подаване 

на заявление да се издаде разрешение за строеж.

По т. 3 от дневния ред:
арх. Опърлакова докладва преписка №РОБ 19-АХ00-89/10.10.2019г., ул. 

„Черковна” №105 - м. Подуяне-Центьр, кв. 166, УПИ I-за ЖС, подземни гаражи и 
трафопост - проект за фирмен надпис към ветеринарна клиника. Представени са 
проекти по части: Архитектура, Конструкции, ЕЛ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС 

РЕШИ:
Да се одобри проекта, след корекции. Да представят удостоверение за 

въвеждане в експлоатация, след което да се издаде разрешение за поставяне от 
главния архитект на район „Оборище”.

По т. 4 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АП00-250/14.Ю.2019г., ул. 

„Люлебургаз” №9 - м. Подуяне-Центьр, кв. 124, УПИ XIH-585 - проект за временен 
обект - пристройка на два етажа. Представени са проекти по части: Архитектура, 
Конструкции, ЕЛ, ВК, ЕЕ, Геодезия, Паркоустройство.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС
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РЕШИ:
Да се одобри проекта, след корекции на част: паркоустройство. След внасяне 

на таксата да се издаде разрешение за строеж от главния архитект на СО район 
„Оборище”.

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