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Днес, 07.01.2020г., 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 №РОБ19-АП00-265/1/13.12.2019г., ул. „Бачо Киро” №57 - м. 
ГГЦ зона Г-14, кв. 31, УПИ VII-7, 10 - проект за преустройство на офис с 
идентификатор 68134.401.355.1.12 в два самостоятелни обекта: офис на кота +0.00 и 
апартамент на кота +2.80, находящ се в сграда №1.

2. Преписка№РОБ19-АП00-290/13.12.2019г., ул. „Георги Бенковски” №18 - м. 
ГГЦ зона Г-14, кв. 11, УПИ ХХ-4 - проект за смяна предназначение от помощно 
помещение /склад/ в жилище.

3. Преписка №РОБ19-АП00-295/20.12.2019г., ул. „Сан Стефано” №15 - м. ГГЦ 
зона Г-12, кв. 553, УПИ 1-1 - проект за преустройство и промяна на предназначението 
на магазин за промишлени стоки в кафене с изпичане и продажба на тестени изделия 
за вкъщи в партера на жилищна сграда.

4. Преписка №РОБ19-АП00-294/20.12.2019г., бул. „Княз Александър 
Дондуков Корсаков” №45 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 513, УПИ XII-10 - проект за 
преустройство, обединяване и промяна на предназначението на книжарница и избено 
помещение в аптека в жилищна сграда.

5. Преписка №РОБ19-ВК08-2547/16.12.2019г., ул. „Оборище” №103 - м. 
Подуяне-Център, кв. 147, УПИ IX-322 - схема за разполагане на преместваеми обекти 
- стелажи пред магазин за плодове и зеленчуци.

6. Преписка №РОБ19-АП00-296/23.12.2019г., ул. „Стара планина” №32 - м. 
ГГЦ зона Г-13, кв. 733, УПИ VIII-217 - проект за преустройство и смяна на 
предназначението на медицински център „Св. Петка” в апартамент.

7. Преписка №РОБ19-АП00-293/20.12.2019г., ул. „Велико Търново” №21 - м. 
ГГЦ зона Г-12, кв. 558, XI-5 - проект за ремонт на баня в апартамент №3 на кота 
+10.05м и апартамент №2а на кота +6.80м и направа па два отвора в зид по западната

*> фасада за процедури в баните.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАВДРОВ 
КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ” - СО

П Р О Т О К О Л  N:1

Заседанието се проведе в следния състав, съгласно заповедта:
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Председател: арх. Боряна Стефанова - гл. архитект 
инж. Дениза Павлова - н-к отдел УТКС 
инж. Людмил Дончев - н-к отдел ИИИКРКТД 
арх. Полина Димитрова щ гл. експерт 
арх. Теодора Тонева - гл. експерт 
Симона Василева - гл. експерт 
Мария Дончева - старши юрисконсулт 
Мариана Стоянова - гл. специалист 
арх. Юлия Райчева - РКСГ към КАБ 
арх. Ангел Мазников - РКСГ към КАБ 
инж. Ангел Ангелов - 01РСПБЗН 
арх. Петя Делчг.ва - СРЗИ

По т. 1 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка за №РОБ19-АП00-265/1/13.12.2019г., ул. 

„Бачо Киро” №57 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 31, УПИ VII-7,10 - проект за преустройство 
на офис с идентификатор 68134.401.355.1.12 в два самостоятелни обекта: офис на кота 
+0.00 и апартамент на кота +2.80, находящ се в сграда №1. Представени са проекти 
по части: Архитектура, Конструкции, ЕЛ, ВК, ОВК, ПБЗ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Да се отдели офиса от помещението на портиера с плътен зид. Предвидените 

вентилационни тръби да се затворят в противопожарен куфар с огнеустойчивост EI60.
Да се предвиди комин, съгласно Наредба №7, за което е необходимо съгласие на 
съседа. Мокрото помещение не съответства на изискванията за вентилацията.

По т. 2 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ19-АП00-290/13.12.2019г., ул. 

„Георги Бенковски” №18 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 11, УПИ ХХ-4 - проект за смяна 
предназначение от помощно помещение /склад/ в жилище. Представени са проекти 
по части: Архитектура, Конструкции, ЕЛ, ВК, ОВК, Геодезия.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Вентилацията на кухнята и банята да се изведе над билото на сградата, при 

съобразяване с околното застрояване. Да се представи ситуация с нанесени трасета на 
съществуващи дворни ВК мрежи. Топлата вода да е от съществуващ площадков 
водопровод. Да се направи коректно определяне на необходимото водно количество 
за питейно битови нужди за жилищни сгради и да се докаже, че съществуващото 
отклонение към вътрешната постройка е достатъчно да се осигури вода за двете 
жилища, новото и това, което е вече реализирано. Да се покаже отводняването на 
дъждовните води от покрива Да се сложи черен печат на ТК - част конструктивна. 
Покривната конструкция да бъде в границите на имота.
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По т. 3 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АП00-295/20.12.2019г., ул. „Сан 

Стефано” №15 - м. ГГЦ зона Г-12, кв. 553, УПИ 1-1 - проект за преустройство и 
промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки в кафене с изпичане 
и продажба на тестени изделия за вкъщи в партера на жилищна сграда. Представени 
са проекти по части: Архитектура, Конструкции, EJI, ВК, ОВК, ПБ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

Да се уточни технологични процес е архитектурата, след което да се одобри 
проекта и издаде разрешение за строеж от главния архитект на район „Оборище”.

По т. 4 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АП00-294/20.12.2019г., бул. „Княз 

Александър Дондуков Корсаков” №45 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 513, УПИ XII-10 - 
проект за преустройство, обединяване и промяна на предназначението на книжарница 
и избено помещение в аптека в жилищна сграда. Представени са проекти по части: 
Архитектура, Конструкции, EJI, ВК.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

Да се одобри проекта и издаде разрешение за строеж от главния архитект на 
район „Оборище”.

По т. 5 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ19-ВК08-2547/16.12.2019г., ул. 

„Оборище” №103 - м. Подуяне-Център, кв. 147, УПИ IX-322 - схема за разполагане 
на преместваеми обекти - стелажи пред магазин за плодове и зеленчуци.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

Схемата да се преведе в съответствие с НПОРИМДЕРДТСО. Да представят 
два броя копия от схемата в оригинал.

По т. 6 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АП00-296/23.12.2019г., ул. „Стара 

планина” №32 - м. ГГЦ зона Г-13, кв. 733, УПИ VIII-217 - проект за преустройство и 
смяна на предназначението на медицински център „Св. Петка” в апартамент. 
Представени са проекти по части: Архитектура, Конструктивно становище, EJI, ВК,

РЕШИ:

РЕШИ:

РЕШИ:

ОВК.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС
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РЕШИ:
Да се одобри проекта и издаде разрешение за строеж от главния архитект на 

район „Оборище”.

По т. 7 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АП00-293/20.12.2019г., ул. „Велико 

Търново” №21 - м. ГГЦ зона Г-12, кв. 558, XI-5 - проект за ремонт на баня в 
апартамент №3 на кота +10.05м и апартамент №2а на кота +6.80м и направа на два 
отвора в зид по западната фасада за процедури в баните. Представени са проекти по 
части: архитектура, конструкции.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Да се съгласува проекта по чл. 151 от ЗУТ.

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

арх. к \МРа^ чева

ЧЛЕНОВЕ:

2 ......
инжж. jj. Дон^ь
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^............. -&>- -«х   9... • ■ ■

арх. П. Димитоова арх. /\/. ^азник^в

 4................ .............10...... f.W-r.!*-.............
арх, X-Донева у янщ А . Ан^алов

 5.............    W ' r W ......f ................
С. Василева /  Vинж. П. Делчева

6 .
М. Дончева

Подписите са заличени на основание 
Чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679
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