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Днес, 14.01.2020г., 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-АХ00-Ю2/23.12.2019г., ул. „Г. С. Раковски” №91 - м. 
ГГЦ зона Г-14, кв. 519, У ПИ XV-19 - схема за разполагане на преместваеми обекти - 
хладилна витрина за сладолед на открито пред магазин за алкохол, цигари, кафе и 
пакетирани захарни изделия.

2. Преписка №РОБ19-АХ00-Ю1/23.12.2019г., ул. „Черковна” №37 - м. 
Подуяне-Център, кв. 120В, УПИ XI-89 - схема за разполагане на преместваеми обекти
- хладилна витрина за сладолед на открито пред магазин за алкохол, тютюневи 
изделия и пакетирани стоки.

3. Преписка № РОБ19-ВК08-2429/29.11.2019г., площад „Александър Невски”
- м. Център зона А-север -  предварителна виза за проучване и проектиране на 
паметник на Захари Стоянов.

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. Полина Димитрова - гл. експерт 
арх. Елена Опърлакова - гл. експерт 
арх. Теодора Тонева - гл. експерт 
инж. Анна Виячева - гл. експерт 
Мария Дончева - старши юрисконсулт 
Мариана Стоянова - гл. специалист 
арх. Юлия Райчева - РКСГ към КАБ 
арх. Ангел Мазников - РКСГ към КАБ 
инж. Деница Вълчева - 01РСПБЗН 
арх. Лалка Минкова -  СРЗИ
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По т. 1 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка за №РОБ 19-АХ00-102/23.12.2019г., ул. „Г.

С. Раковски” №91 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 519, УПИ XV-19 - схема за разполагане на 
преместваеми обекти - хладилна витрина за сладолед на открито пред магазин за 
алкохол, цигари, кафе и пакетирани захарни изделия.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Схемата не се приема, тъй като не отговаря на т. 1.1 и т. 1.1, 5.2 от Приложение 

№1 към чл. 4 от НПОРИМДЕРДТСО. При определяне на изискуемите ширини за 
свободно пешеходно преминаване трябва да се предвижда допълнителна площ за 
обслужване и експлоатация на преместваемия обект.

По т. 2 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ19-АХ00-Ю1/23.12.2019г., ул. 

„Черковна” №37 - м. Подуяне-Център, кв. 120В, УПИ XI-89 - схема за разполагане на 
преместваеми обекти - хладилна витрина за сладолед на открито пред магазин за 
алкохол, тютюневи изделия и пакетирани стоки.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Схемата не се приема, тъй като не отговаря на т. 1.1 и т. 1.1, 5.2 от Приложение 

№1 към чл. 4 от НПОРИМДЕРДТСО. При определяне на изискуемите ширини за 
свободно пешеходно преминаване трябва да се предвижда допълнителна площ за 
обслужване и експлоатация на преместваемия обект.

По т. 3 от дневния ред:
арх. Опърлакова докладва преписка №РОБ19-ВК08-2429/29.11.2019г., площад 

„Александър Невски” - м. Център зона А-север -  предварителна виза за проучване и 
проектиране на паметник на Захари Стоянов.

Във връзка с проведено обществено обсъждане, съгласно Наредба за реда и 
начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото 
развитие и устройство на територията на Столична община - за представяне на 
предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Захари Стоянов и в 
изпълнение на Заповед №РОБ19-РД09-227/Ю.12.2019г. на Кмета на СО район 
„Оборище”.

След проведени разисквания и дадените пояснения РЕС изразява следното 
мотивирано становище по всички изказани мнения и предложения, както следва:

Предложеното пространство, съгласно предварителна виза за проучване и 
проектиране издадена от главния архитект на Столична община за ситуиране на 
паметник на Захари Стоянов е добре подбрано. То е в оста на сградата на Народното 
събрание и в дясно от олтара на най - големия храм в България „Св. Александър 
Невски”. На мястото в дъгата, която се получава, има уширение което позволява да 
се изпълни церемония около паметника.
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Районният Експертен съвет единодушно реши преписката да се окомплектова 
и изпрати в НАГ -  СО за продължаване на процедурата съгласно Наредбата за реда и 
начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото 
развитие и устройство на територията на Столична община.

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