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П Р О Т О К О Л 

 
№ 1 

 
 
 Днес, 15.01.2013 г. в изпълнение на Заповед №ЛС-01-14 от 11.01.2013 г. на 
Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по 
Устройството на територията при Община Самоков за разглеждане на: 
 
 
            1. Заявление вх. № ТС-Г-127/28.12.2012г. от Николай Костов Вуков за допускане 
изработването на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ-Здравен дом в кв.21 по плана на с.Белчин.  
            2. Заявление вх. № ТС-Г-119/19.12.2012 г. от „Пайп Индустриъл България” ООД 
за допускане изработването на ПУП-ИПР на УПИ VІ в кв.313 по плана на гр.Самоков. 
            3. Заявление вх. № ТС-ПУП-41/20.06.2012 г. от „Мототехника-І” АД за одобрение 
на ПУП-ПРЗ за ПИ № 65231.901.1 и за част от ПИ № 65231.901.314, ПИ № 65231.901.154 и 
ПИ № 65231.901.151 по плана на гр.Самоков. 
            4. Заявление вх. № ТС-Г-1/ 03.01.2013 г.  от Роза Христова Арабаджиева за 
издаване на заповед за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.1.1208 в местността 
„Соколец”, земл.с.Бели Искър. 
            5. Заявление вх. № ТС-ПУП-2/19.01.2013 г. от арх.Клинчева -Колева-гл.архитект 
на Община Самоков за одобрение на ПУП-ИПРЗ за кв.31 по плана на с.Широки дол. 
            6. Заявление вх. № ТС-ГО-173/28.12.2012г. от Димитър Стефанов Добрев, 
управител на „ Добрев” ООД за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж 
на обект: „Фирмен магазин за млечни продукти на „Добрев ООД” в ПИ № 23491.6.376 по 
плана на с.Драгошиново. 
           7. Заявление вх. № ТС-ГО-3/10.01.2013г. от Христо Димитров Керефейн за 
одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Гараж” в УПИ ХVІ-
209 в кв.18 по плана на с.Продановци. 
          8.  Заявление вх. № ТС-ПУП-54/2011г/03.087.2012г. от Румяна Николова Стоянова 

и др. за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ І-За „Парк със стадион и спортни площадки” в 
кв.206 по плана на гр.Самоков. 

                                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева –Колева - Гл.архитект             

    ЧЛЕНОВЕ:  
      1.инж. Евелина Перфанова – Директор д-ция ТСУЕП; 
      2.г-жа  Ангелина Вангелова – Гл. юрисконсулт 
      3.инж. Юри Бодуров – Гл. инженер; 
      4.инж. Лилия Ружина – Гл.експерт ”Градоустройство” 
      5.инж. Иванка Лобутова – Гл. експерт „ПУП”; 
      6.арх. Десислава Лазарова–Мл. експерт „Архитект,      
      градоустройство и инвестиционни проекти” 

 



 

 2 

   ОДОБРИЛ:…….……………………….. 
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

Кмет на Община Самоков 

    
    7.г-жа Елена Лобутова  – Еко инспектор; 
   8.г-жа  Елка Кашинова – Гл.експерт „Общински имоти”; 
    9.г-жа  Елена Попова – Гл. специалист „Архитектура” 

 
 
 
 

ТОЧКА 1 
 
 Докладва инж.Иванка Лобутова: 
        Заявление вх. № ТС-Г-127/28.12.2012г. от Николай Костов Вуков за допускане 
изработването на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ-Здравен дом в кв.21 по плана на с.Белчин. 
           След обсъждане, ЕС 
 

РЕШИ: 
 
         Приема представеното предложение за издаване на заповед за изработване на ПУП-
ИПРЗ по реда на чл.135 от ЗУТ. 
 
 
 

ТОЧКА 2 
 

Докладва инж.Иванка Лобутова: 
      Заявление вх. № ТС-Г-119/19.12.2012 г. от „Пайп Индустриъл България” ООД за 
допускане изработването на ПУП-ИПР на УПИ VІ в кв.313 по плана на гр.Самоков. 
 След обсъждане, ЕС 

РЕШИ: 
 
         Допуска издаване на заповед за изработване  на ПУП-ИПРЗ по реда на чл.135 от ЗУТ 
 

 
 

ТОЧКА 3 
 

Докладва инж.Иванка Лобутова  : 
         Заявление вх. № ТС-ПУП-41/20.06.2012 г. от „Мототехника-І” АД за одобрение на 
ПУП-ПРЗ за ПИ № 65231.901.1 и за част от ПИ № 65231.901.314, ПИ № 65231.901.154 и ПИ № 
65231.901.151 по плана на гр.Самоков. 
          След обсъждане, ЕС 
 

РЕШИ: 
 

         Приема представения ПУП-ПРЗ за издаване на заповед по реда на чл.129, ал.1 от 
ЗУТ, след обявяване по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ и съгласуване с Общински съвет-
гр.Самоков по реда на чл.21 от ЗМСМА. 
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ТОЧКА 4 
 

Докладва инж.Лилия Ружина -Георгиева  : 
         Заявление вх. № ТС-Г-1/ 03.01.2013 г.  от Роза Христова Арабаджиева за издаване 
на заповед за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.1.1208 в местността „Соколец”, 
земл.с.Бели Искър. 
          След обсъждане, ЕС 

РЕШИ: 
 

 
    Приема представеното задание за внасяне  на предложение от Кмета на Община 
Самоков в Общински съвет-гр.Самоков за вземане на решение за изработване на проект за  
ПУП-ПРЗ съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ. 
 
 

ТОЧКА 5 
 

Докладва инж.Лилия Ружина-Георгиева: 
     Заявление вх. № ТС-ПУП-2/19.01.2013 г. от арх.Клинчева -Колева-гл.архитект на 

Община Самоков за одобрение на ПУП-ИПРЗ за кв.31 по плана на с.Широки дол. 
 След обсъждане, ЕС 
 

РЕШИ: 
 
        
      Приема представения ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ. 

 
 

ТОЧКА 6 
 

Докладва арх.Десислава Лазарова: 
      Заявление вх. № ТС-ГО-173/28.12.2012г. от Димитър Стефанов Добрев, управител 
на „ Добрев” ООД за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на обект: 
„Фирмен магазин за млечни продукти на „Добрев ООД” в ПИ № 23491.6.376 по плана на 
с.Драгошиново. 
 След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 
 
         Приема представения инвестиционен проект за одобрение по реда на чл.142 от ЗУТ 
и издаване на разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ след представяне на 
договор от ВиК и застраховки на проектантите.Да се приложи законност на сграда с 
идентификатор № 23491.6.376.6 
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ТОЧКА 7 
 

Докладва г-жа Елена Попова: 
      Заявление вх. № ТС-ГО-3/10.01.2013г. от Христо Димитров Керефейн за одобрение 
на проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Гараж” в УПИ ХVІ-209 в кв.18 по 
плана на с.Продановци. 
 След обсъждане, ЕС 

 
РЕШИ: 

 
 
         Приема представения проект за одобрение по реда на чл.142 от ЗУТ и издаване на 
Разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ след корекция на трасировъчния план н 
част Геодезия. 
 
 

ТОЧКА 8 
 

Докладва инж.Лилия Ружина-Георгиева: 
     Заявление вх. № ТС-ПУП-54/2011г/03.087.2012г. от Румяна Николова Стоянова и 

др. за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ І-За „Парк със стадион и спортни площадки” в 
кв.206 по плана на гр.Самоков. 
 След обсъждане, ЕС 
 

РЕШИ: 
 
      Приема представения ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

           /арх.Клинчева - Колева/  
  

 ЧЛЕНОВЕ:   1.                   2.                              3.  
                   /инж.Перфанова/           /г-жа  Вангелова/           /инж.Бодуров / 
 
                  
                  4.                                    5.                          6 
                   / инж.Ружина /                /инж.Ив.Лобутова/       /арх.Д.Лазарова/       

 
 

                   7.      8.                                9. 
                  /г-жа Ел. Лобутова/        /г-жа Е. Кашинова/       /г-жа Ел. Попова/         
 
Изготвил:................ 
             /Р.Рафаилова/                      
 Гл.специалист                  
„Проектиране и контрол” 

 
Протокол на Експертен съвет № 1 / 15.01.2013г 

Протоколът сe състои от 8 точки в 4  бр. страници 
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