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УТВЪРЖДАВ

НИКОЛАРМЛБ^АНДРОВ 
КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ” - СО

П Р О Т О К О Л  N:28

Днес, 17.12.2019г., 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№РОБ19-ГР00-9/09.12.2019г., ул. „Екзарх Йосиф” №72 - м. ГГЦ 
зона Г-14, кв. 521, УПИ III-5 - подробен устройствен пран /ПУП/ - изменение на 
застроителен план /ИЗП/ за УПИ III-5.

2. Преписка №РОБ17-ГРОО-8/29.11.2019г., ул. „Франсис де Пресансе” №9 - м. 
Подуяне-Център, кв. 137, УПИ XVII-173 - работен устройствен план /РУП/ за УПИ 
XVII-173.

3. Преписка №РОБ17-АПОО-73/13/04.12.2019г., ул. „Христо Ковачев” №21 - м. 
ГГЦ зона Г-13, кв. 718, УПИ Х-676 - проект за преустройство и промяна на 
предназначението на двуетажна жилищна сграда в къща за гости.

4. Преписка №РОБ19-АП00-205/1/11.12.2019г., ул. „Анджело Ронкали” №1 - 
м. ГГЦ зона Г-12, кв. 541, УПИ XIX-19 - проект за обединяване и ремонт на тавански 
помещения №10 и №11 и изграждане на капандури на многофамилна жилищна 
сграда.

5. Преписка №РОБ19-АП00-288/11.12.2019г., ул. „Г. С. Раковски” №74 - м. 
ГГЦ зона Г-14, кв. 11, УПИ VII-16 - проект за възстановяване на строителни книжа на 
апартамент на трети надпартерен етаж и тавански помещения на жилищна сграда на 
основание чл. 145, ал. 5 от ЗУТ.

6. Преписка №РОБ19-АХ00-Ю0/17.12.2019г., бул. „Княз Александър 
Дондуков Корсаков” №25 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 11, УПИ XIII-21 - проект за фирмен 
надпис на кулинарен магазин с производство и реализация на място.

7. Преписка №РОБ19-ГР00-Ю/16.12.2019г., ул. „Бачо Киро” №17 - работен 
устройствен план за УПИ VIII-25, кв. 8, м. ГГЦ зона Г-14.

Заседанието се проведе в следния състав, съгласно заповедта:

Председател: арх. Боряна Стефанова - гл. архитект

страница 1 от 4

http://www.so-oborishte.com


Усо~фУ я~7

ISO 9001:2015 Регистрационен № А -191 -QMS 15

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 49, факс 02 / 944 16 67 www. so-oborishte. com

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. Николай Биров - гл. експерт
инж. Анна Виячева - гл. експерт
Мария Дончева - старши юрисконсулт
Мариана Стоянова - гл. специалист
арх. Юлия Райчева - РКСГ към КАБ
инж. Деница Вълчева - 01РСПБЗН
арх. Лалка Минкова -  СРЗИ

По т. 1 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка за №РОБ19-ГР00-9/09.12.2019г., ул. 

„Екзарх Йосиф” №72 -  м. ГГЦ зона Г-14, кв. 521, УПИ III-5 - подробен устройствен 
пран /ПУПУ - изменение на застроителен план /ИЗП/ за УПИ III-5.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Приема проекта без забележки. Да се издаде заповед за одобряването му, която 

да се обяви на заинтересуваните лица.

По т. 2 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ17-ГРОО-8/29.11.2019г., ул. „Франсис 

де Пресансе” №9 - м. Подуяне-Център, кв. 137, УПИ XVII-173 - работен устройствен 
план /РУП/ за УПИ XVII-173.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Да се одобри проекта и издаде Заповед, след съгласуване с НИНКН.

По т. 3 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ17-АП00-73/13/04.12.2019г., ул. 

„Христо Ковачев” №21 - м. ГГЦ зона Г-13, кв. 718, УПИ Х-676 - проект за 
преустройство и промяна на предназначението на двуетажна жилищна сграда в къща 
за гости. Представени са проекти по части: Архитектура, Конструкции, ЕЛ, ВК, ОВК, 
ПБ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Проектът се връща за доокомплектоване и отстраняване на забележки по част

ОВК.
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По т. 4 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ19-АП00-205/1/11.12.2019г., ул. 

„Анджело Ронкали” №1 - м. ГГЦ зона Г-12, кв. 541, УПИ XIX-19 - проект за 
обединяване и ремонт на тавански помещения №10 и №11 и изграждане на капандури 
на многофамилна жилищна сграда. Представени са проекти по части: Архитектура, 
Конструкции.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС 

РЕШИ:
Проектът да се съгласува с НИНКН. Покривът да бъде с минимална 

огнеустойчивост RE 130.

По т. 5 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АПОО-288/11.12.2019г., ул. „Г. С. 

Раковски” №74 - м. ГГЦ зона Г-14, кв. 11, УПИ VII-16 - проект за възстановяване на 
строителни книжа на апартамент на трети надпартерен етаж и тавански помещения 
на жилищна сграда на основание чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Представени са проекти по 
части: Архитектура, Конструктивно становище, EJI становище, ВК становище, ОВК 
становище.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
Да се одобри проекта по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ, след съгласуване на проектите 

По части.

По т. 6 от дневния ред:
арх. Тонева докладва преписка №РОБ19-АХ00-Ю0/17.12.2019г., бул. „Княз 

Александър Дондуков Корсаков” № 25-м. ГГЦ зона Г-14, кв. 11,УПИХШ-21 -проект 
за фирмен надпис на кулинарен магазин с производство и реализация на място. 
Представени са проекти по части: архитектура, конструктивно становище, дизайн.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС

РЕШИ:
След съгласуване на проектите по части, да се одобри проекта и издаде 

разрешение за поставяне по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и по чл. 48, чл. 49, чл. 50, чл. 51 от 
НПОРИМДЕРДТСО.

По т. 7 от дневния ред:
арх. Димитрова докладва преписка №РОБ19-ГРОО-10/16.12.2019г., ул. „Бачо 

Киро” №17 - работен устройствен план /РУП/ за УПИ VIII-25, кв. 8, м. ГГЦ зона Г-14.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕС
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РЕШИ:
Работния устройствен план /РУП/ се приема без забележки. Процедурата да 

продължи с обявяване на заинтересуваните лица от УПИ II-8 и съгласуване на проекта 
с НИНКН.

Указаните от РЕСУТ корекции са задължителни за проектантите, предвид 
законосъобразното приключЕвш^^йащреписките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   .
инж. А. Виячева

инж. J&. Донйев М. Дончева

ЗЙ. Ди/щг\ 

арх.ИЗ. Опъ^й

трова

арХуТ. Тонева

инж. Н. Бйров

М\ С^ярова

10.
арх^уу. Данчева

'  /  и/ж. Д. Вълчева

12.
арх. Л. Минкова
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