
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

„София 1229, бул,”Хан Кубрат” бл.328,
вх)

тел. 02. 495 77 41, факс: 02 934 6654, е-тай: шоддугарайка, Бе, из угарпйза,с.

-РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УсТРОЙСТВОСНА
ОДОБРЯВАМ 2Вр.И.Д. КМЕТ НА СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА“: 7

ланж. димит"

ПРОТОКОЛ
0т22.10.2019 г.

На основание Заповед ХРВР!8-РД56-54/16.04.2018 г. на Кмета на СО район „Връбница, на.
16.07.2019 г. от 9.30 ч. в сградата на СО район „Връбница”, зала 402, стаж 4, се проведе заседание на.
Районен експертен съвет в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх.Симеон Симеонов - Главен архитект на район “Връбница”;

ЧЛЕНОВЕ:

инж.Иван Велев - главен инженер на район “Връбница”
Павел Соколов - старши юрисконсулт в отдел “ПО”.
инж.Антоанста Кънчева- гл.експерт в отдел ОСКТ”.
инж Десислава Александрова - началник отдел „УПКС”
арх.Лариса Вангелова - мл.експерт в отдел „УТКС“
инж Георги Георгиев - ст.сксперт в отдел „УТКС“
инж.Николай Начев - ст.експерт в отдел „УТКС“
арх Момчил Минчев - стексперт в отдел „УТКС“

9. инж.Цвстелина Иванова- мл.сксперт в отдел „УТКС“
10. инж.Катя Матеева- външен специалист по част „СК“ и част „ПБЗ“.
11. инж Стефка Кръстева - външен специалист по част „ОВК“и част „БЕФ“.
12. инж.Таня Поповска външен специалист по част „БЛ“
13. инж Веселина Митева- външен специалист почаст „ВК“
14. Представител на СД ?ПБЗН”- МВР.
15. Представител на СРЗИ
16. Представител на “Камарата на архитектите в България“
17. Представител на „Съюза на архитектите в България“
18. Представител на “Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“
19. Протоколчик - инж Илиана Василева.

ДНЕВЕН РЕД
а0925.09.2019г.

от 09:30 часа в стая 402, етаж 4

Служебно- Проект за Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща топла кухня
в допълнителна яслена група към ДГ Ле138 „Приятели“, УПИ П- „за ОДЗ“(ПИ с идентификатор
68134.28117.5672), кв.28, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“.

1. РВР8-ТПО0-10-(4)/07.08.2019г. - Процедиране на. проскт за изменение на ПУП-ИПР, на УПИ.

УуШ-1095,1096,1098, УПИ. 1Х-1096,1097, УПИ Х1-1096,1097,1098, УПИ ХП-1099 и УПИ ХХГМ-

1100, кв. 19, м "с. Мрамор", район „Връбниня“



2. РВР9-ТПО0-19-3)/12.08.2019 г. - Процедиранс на проект за изменение на ПУП-ИПРЗна УПИ-1464, УПИ 1У-1482 и УПИ ХЕ-14З4, кв.2 и ИПУРот 0.7.342-0.Т.343, м. „Волуяк-гарата“, район„Връбница“;
3. РВР19-ТПО0-23-2)20.08.2019 г. - Процедиранена проект за изменение на ПУП-ИПР на УПИ П-

652, 1293. кв35 и ИПУРот О.Т.128-0.Т.127, м. ус. Волуяк“, район „Връбница“;
4. РВР19-АПО0-102/18.10.2019 г. - Проект за „Фотоволтаична електроцентрала на покрива на.

съществуваща сграда“, находяща се на ул. „Адам Мицкевич“ Ма, ПИ с идентификатор.
68134.2821.2564, район „Връбниц

5. РВР19-АПО0-103/18.10.2019 г. - Проскт за „Еднофамилна жилищна сграда - заснемане за
възстановяване на изгубени строителни книжа“ в УПИ Ш-167, кв.36, м. „с. Мрамор“, район
„Връбница“.

Служебно
Докладва арх. Симеон Симеонов - Гл. архитект на район „Връбница” СО
Проект за Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща топла кухня вдопълнителна яслена група към ДГ 4138 „Приятели“, УПИ ПП-„за ОДЗ“ (ПИ с идентификатор.
68134.2817.5672), кв.28, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“.
Документите за собственост и проектната документация удовлетворяват административното.
производство.
След станалите разискванияи дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:
Приемасе представения проект. Предлага се на Главния архитект да о издаде Разрешение за строежза обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща топла кухня в
допълнителна ислена група към ДГ А8138 „Приятели“, УПИ П- „за ОДЗ“ (ПИ с идентификатор.
68134.2817.5672), кв.28, м. „кв. Обеля“, район „Връбница“.

Пот. 1 от Дневнияред
Докладва арх. Симеон Симеонов - Гл. архитект на район „Връбница” СО Искане с вк.
ЗеРВРИВ-ТП00-10-(4)/07.08.2019г. - Процедиране на проект за изменение на ПУП-ИПР, на УПИ.
уШ-1095,1096,1098, УПИ 1Х-1096,1097, УПИ Х1-1096,1097,1008, УПИ ХП-1099 и УПИ ХХГУ-1100,
кв. 19, м "с. Мрамор", район „Връбница“.
Процедирането на проекта е на база издадена Заповед ХЪРВРИ8-РА5О-11/21.03.2018 г. за допускане от
Главния архитект на СО район „Връбница“.
Служебни бележки

1. Двсе представи предварителен договор по чл.15 от ЗУТ;
2. Да се представи актувлно удостоверениеот СГКК за приеманена проекта за изменение на

КККР.
След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:
Приемасе представения проект. След отстраняване на забележките, същия ще бъде одобрен.

Пот. 2 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов - Гл. архитект на район „Връбница” СО:
Искане с вх. ХРВР9-ТПО0-19-(3)/12.08.2019 г. - Процедиране на проект за изменение на ПУП-
ИПРЗ на УПИ Ш-1464, УПИ ГУ-1482 и УПИ Х1-1484, кв.В? и ИПУР от 0.Т.342-0.7.343, м.
„Волуяк-гарата“, район „Връбница“.
Пропедирането на проекта с на база издадена Заповед ХеРВР!9-РА5О-22/20.06.2010 г. за допусканеотГлавния архитект на СО район„Връбница“.
Документите за собственост и проектната документация удовлетворяват административното
производство.
След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:
Приема се представения проект. Предлага се на Главния архитект да одобри представената проектна
документация.



Пот. З от Дневнияред
Докладва арх. Симеон Симеонов - Гл. архитект на район „Връбница? СО Искане с.
вх аРВР9-ТП00-23-(2)20.08.2019 г. - Процедиране на проект за изменение на ПУП-ИПР наУПИ П-632, 1293, кв.35 и ИПУР от О.Т.128-0.7.127, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“.
Процедирането на проекта с на база издадена Заповед ХеРВР19-РА50-27/20.07.2019 г. за допускане.от Главния архитект на СО район „Връбница“.
Документите за собственост и просктната документация удовлетворяват административното
производство.
След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:
Приемасе представения проект. Предлага се на Главния архитект да одобри проскта и да издаде
заповед за одобряването му след приключване на процедурата по съобщаването му ако няма
постъпили възражения.

Пот. 4 от Дневния ред

Доклалва арх. Симеон Симеонов - Гл. архитект на район „Връбница? СО
Искане с вх. МРВР9-АПО0-102/18.10.2019 г. - Проект за „Фотоволтаична електроцентрала на
покрива на съществуваща сграда“, находяща се на ул. „Адам Мицкевич“ Ма, ПИ с
идентификатор 68134.2821.2564, район „Връбница“.
Документите за собственост и просктната документация удовлетворяват административното-
производство.
След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ взе следното решение:
Приема се представения проект. Предлага сс на Главния архитект да о издаде Разрешениезастроеж за обект: „Фотоволтаична електроцентрала на покрива на съществуваща сграда“,
находяща се на ул. „Адам Мицкевич“ Ма, ПИ с идентификатор 68134.2821.2564, район„Връбница“.

Пот. 5 от Дневния ред

Докладва арх. Симеон Симеонов- Гл. архитект на район „Връбница?СО: Искане с
вх. ХЪРВР19-АПО0-103/18.10.2019 г. - Проект за „Еднофамилна жилищна сграда- заснемане
за възстановяване на изгубени строителни книжа“ в УПИ Ш-167, кв.36, м. „с. Мрамор“,район „Връбница“.
Документите за собственост и просктната документация удовлетворяват административното
производство.
Приема се представения проект. Предлага се на Главния архитект да одобри представената.
проектна документация за обект: „Еднофамнлна жилищна сграда - заснемане завъзстановяване на изгубени строителни книжа“ в УПИ Ш-167, кв.36, м. „с. Мрамор“, район.
„Връбница“.

Указаните от РЕСУТ корекции са задължителни за изпълнение от проектантите предвидзаконосъобразно приключване на преписките.

ПРЕДС! ЕЛ: арх.Симеон Сумеонов - гл. архитект на р-н “Връбница”

ЧЛЕНОВЕ:
1.инж.Иван Велев- главен инженер на район “Връбница”.
2. Павел Соколов - старши юрисконсулт в отдел “ПО”



З-инжАнтоанета Кънчева - гл.експерт в отдел “ОСКТ”.
4, инж. Десислава Александрова - началник отдел „УТКС”.
5. арх.Лариса Вангелова- мл.експерт в отдел „УТКС“.
6. инж. Георги Георгиев - ст.експерт в отдел „УТКС“.
7. инж.Николай Начев - ст.експерт в отдел „УТКС“.
8. арх.Момчил Минчев - ст.експерт в отдел „УТКС“...
9. инж.Цветелина Иванова - мл.сксперт в отдел „УТКС“
10. инж.Катя Матеева - външен специалист по част „СК“ иЧаст „ПБЗ“.
11. инж.Стефка Кръстева - външен специалист почаст „ОВК“
12. инж.Таня Поповска - външен специалист по част „ЕЛ“.
13. инжВеселина Митева - външен специалистпо част „ВК“.
14. Представител на СД ”ПБЗН?- МВР.
15. Представител на СРЗИ...
16. Представител на “Камаратана архитектите в България“
17. Представител на „Съюза на архитектитев България:
18. Представител на “Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
19. Протоколчик - инж.Илиана Василева...


