
 

 

 

 

 

 ОДОБРИЛ:…….……………………….. 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

Кмет на Община Самоков 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 

 

 Днес, 29.11.2022 г. в изпълнение на Заповед № 01-61  от 12.01.2022 г. на Кмета на 

Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на 

територията при Община Самоков за разглеждане на:  

1. Заявление вх. № ГО-258/09.11.2022 г. от Борислав Димитров Кирилов за 

съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж на „Жилищна сграда” в УПИ VІ, кв. 2 по плана на с. Гуцал, Община 

Самоков. 

2. Заявление вх. № ГО-261/15.11.2022 г. от Венди Натали Ван Дер Гат за 

съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж на „Жилищна сграда” в УПИ І-21, кв. 13 по плана на с. Продановци, 

Община Самоков. 

3. Заявление вх. № ГО-218/18.11.2022 г. от Величко Величков Велинов и Венера 

Петрова Горнишка за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и 

издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда, гараж и плътна ограда” в 

УПИ ХІV, ПИ № 65231.913.532, кв. 206б по плана на гр. Самоков. 

4. Заявление вх. № ГО-262/16.11.2022 г. от Вергин Олегов Олегов за съгласуване и  

одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на 

„Жилищна сграда” в УПИ ІІІ, ПИ № 65231.902.699, кв. 338 по плана на гр. 

Самоков. 

5. Заявление вх. № ГО-259/14.11.2022 г. от Красимир Данчов Вардаров за 

съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ VІІІ, кв. 17 по плана на с. 

Рельово, Община Самоков. 

6. Заявление вх. № ГО-257/08.11.2022 г. от Екатерина Димитрова Кацарова, Елка 

Димитрова Кацарова и Снежанка Кръстева Кацарова за съгласуване и  одобрение 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Надстройка на 

жилищна сграда” в УПИ ХІІ, ПИ № 65231.904.215, кв. 40 по плана на гр. Самоков.  
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7. Заявление вх. № ГО-254/07.11.2022 г. от Цвета Велинова Плачкова за 

съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж на „Жилищна сграда” в УПИ ІІ, кв. 26  по плана на с. Райово, Община 

Самоков. 

8. Заявление вх. № ПУП-151/24.10.2022 г. от Иван Костадинов Чолаков и Димитър 

Костадинов Чолаков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІV, ПИ №65231.901.322 

и УПИ V, ПИ № 65231.901.323 кв. 233 по плана на гр. Самоков. 

9. Заявление вх. № УТ-Г-201/25.10.2022 г. от „ПРЕШЪС СТОУН” ЕООД за 

разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІ-За курортен комплекс, ПИ № 23039.6.479 в 

кв. 26в по плана на с. Доспей, Община Самоков. 

10. Заявление вх. № УТ-Г-202/26.10.2022 г. от „Белчин парк” ЕООД  за разрешаване 

на ПУП-ПЗ на ПИ № 03767.17.247 в м. ”Кръсто”, земл. с. Белчин, Община 

Самоков. 

11. Заявление  вх. № Г-211/08.11.2022 г. от  „Голф Окол” ЕАД   за разрешаване 

изработване на план-схеми по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяване и канализация на 

кв. 56, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 105 

по плана на с. Горни Окол, Община Самоков.   

12.  Заявление  вх. № Г-213/10.11.2022 г. от  Вяра Костова Георгиева, Илияна 

Костова Зашева и Дончо Василев Зашев   за разрешаване изработване на проект за 

ПУП-ИПР на УПИ ІІ, ПИ  № 65231.917.29 в кв. 316 г  по плана на гр. Самоков, 

Община Самоков. 

13.  Заявление вх. № Г-216/17.11.2022 г. от Венцислав Стоянов Йорданов и Тинка 

Йорданова Янкова за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 

22469.700.12 в кв. 2 по плана на с. Долни Окол, Община Самоков. 

14.  Заявление вх. № ПУП-114/22.07.2022 г. от „МУЛТИМЕДИЯ АПЛИКЕЙШЪН 

ГРУП” ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V в кв. 1 по плана на с. 

Рельово, Община Самоков. 

15. Заявление вх. № ПУП-139/10.11.2022 г. от Георги Петров Пандурски за 

одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІХ-229 в кв. 25 по плана на в.з. „Ярема”, Община 

Самоков. 

16. Заявление вх. № УТ-Г-74/13.05.2022 г. от Валентин Любчов Манолков за 

разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 03767.15.158 в местност „Под Симидчийски” , 

земл. с. Белчин, Община Самоков. 

17. Заявление вх. № ПУП-159/17.11.2022 г. от Мариян Николов Мавров  за 

одобрение  на ПУП-ИПР   на УПИ І, ПИ № 61604.51.208 и УПИ ІІ, ПИ № 

61604.51.210 в кв. 82 по плана на с. Радуил, Община Самоков.   
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18. Заявление вх. № ПУП-63/22.11.2022 г. от „Людмил Метал” ЕООД чрез Данаил 

Попов, пълномощник,   за одобрение  на ПУП-ПЗ   на   ПИ № 23491.8.264 в 

местността „Червената земя” в землището на с. Драгушиново, Община Самоков.                  

19. Заявление вх. № Г-223/28.11.2022 г. от Димитър Петров Лобутов за допускане 

изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод до ПИ № 

58548.40.170 по к.к. на с. Продановци, Община Самоков. 

20. Заявление вх. № ПУП-67/31.05.2022 г. от Диана Николаева Клещанова за 

одобрение на ПУП-ПРЗ на ПИ № 62486.202.5 по КККР на с. Рельово, Община 

Самоков. 

21. Заявление вх. № ПУП-156/07.11.2022 г. от Димитър Любомиров Димитров за 

одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІ-5 в кв. 12 по плана на в.з. „Ярема”, Община 

Самоков,като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ. 

22. Заявление вх. № УТ-Г-218/18.11.2022 г. от Райчо Любенов Ненков за 

разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ І, ПИ №46276.1.53 в кв. 1 по плана на с. Мала 

църква, Община Самоков. 

23. Преразглеждане на  заявление  вх. № Г-48/24.08.2022 г. от  Антон Красимиров 

Кръстев  за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПР на УПИ І-за „Парк 

със стадион и спортни площадки”, по отношение на ПИ  № 65231.913.130 в кв. 206 

по плана на   гр. Самоков.   

24.  Заявление вх. № ТС-ПУП-164/25.11.2022 г. от „Соколец – Боровец” АД за 

одобрение на ПУП-ИПРЗ като план-извадка по чл. 133 от ЗУТ и РУП за ПИ № 

65231.918.169 в кв. 5 по плана на к.к. Боровец, Община Самоков.                            

25. Заявление вх. № ПУП-102/27.06.2022 г. от Красимира Костадинова – директор 

ТСУЕП за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V-за „къщи паметници на 

културата”, ПИ №65231.904.205, ПИ № 65231.904.206 в кв. 40 по плана на гр. 

Самоков. 

26. Заявление вх. № ПУП-158/17.11.2022 г. от Антоанета Георгиева Димова, 

Величка Борисова Пътникова и Дарина Георгиева Пътникова-Рангелова за 

одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V-525 и УПИ VІ-525 в кв. 35 по плана на с. 

Алино, Община Самоков. 

27. Заявление вх. № ПУП-165/28.11.2022 г. от Наталия Банова Марчева-Кътова за 

одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХХІ, ПИ №46276.5.329 в кв. 31 по плана на с. 

Мала църква, Община Самоков. 

28. Заявление вх. № УТ-Г-222/24.11.2022 г. от „Белчинско училище” ЕООД за 

разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 03767.41.371 в м.”Тупано” земл. с. 

Белчин, Община Самоков. 
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29. Заявление вх. № ГО-264/17.11.2022 г. от „Г и К Груп” ЕООД за съгласуване и  

одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект 

преустройство и разделяне на самостоятелен обект с идентификатор № 

65231.906.513.1.5 (за търговска дейност) на два самостоятелни обекта за търговска 

дейност – „Игрална зала” и „Магазин”  в сграда със смесено предназначение в 

УПИ ХVІ, ПИ № 65231.906.513, кв. 416 по плана на гр. Самоков. 

30.  Заявление вх. № УТ-Г-177/30.09.2022 г. от Александра Христова Методиева за 

разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ- За магазин в кв. 5 по плана на гр. Самоков. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община 

Самоков 

  ЧЛЕНОВЕ:  

1. Ангелина Вангелова – секретар на община Самоков; 

2. инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”; 

3. инж. Евелина Перфанова – главен експерт в дирекция ТСУЕП; 

4. инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”; 

5. инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП; 

6. инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ; 

7. Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”; 

8. инж.Силвия Балтова – младши експерт ТСУЕП 

9. Мария Санкийска – старши експерт „Екология”; 

10. Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”; 

11. Ралица Рафаилова – главен специалист „Проектиране и контрол”; 

12. Даниела Оцетова – юрисконсулт в дирекция АПИО; 

13. Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП; 

14. инж. Ренета Занкова –главен инспектор - представител на РЗИ Софийска    

област; 

15. инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец; 

16. инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков; 

17. арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област; 

18. арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област; 

19. инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област. 
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ТОЧКА 1  
 

Докладва г-жа Е.Попова: 

 

Заявление вх. № ГО-258/09.11.2022 г. от Борислав Димитров Кирилов за 

съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж 

на „Жилищна сграда” в УПИ VІ, кв. 2 по плана на с. Гуцал, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, 

като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва: 

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план 

(чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ): 

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-253/23.09.2021 г.; 

- Постигнатите показатели са: П застр. – 11 %, П озел. – 79 %,  К.корниз + 4,80 м., 

К.било + 6,33 м., ЗП – 42,05 кв.м., РЗП – 84,10 кв.м.; 

- Регулацията по улица с о.т. – 4 –  5 – 6 – 7 –  е приложена на място; 

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на 

територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ): 

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  

спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ. 

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ. 

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните 

конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания 

(чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ): 

 - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и 

дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната 

основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на 

експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите 

нормативни актове. 

-  Представен е  Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна. 

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ): 

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност; 

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ): 

-  Отговаря на изискванията.     

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         

достъпна среда в урбанизираните територии.     

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ): 
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- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  

защита от шум и опазване на околната среда; 

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, 

ал.1, т.6 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна 

ефективност. 

 4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ): 

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.  

 5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната 

уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на 

конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска 

правоспособност и технически контрол; 

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност; 

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания 

към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 

- няма; 

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от 

тези актове в проекта; 

- представени са : 

--Изходни данни № ТО-01-1068/29.08.2022 г. от „В и К” ЕООД  

--Становище  № 1204675068/01.07.2022 г. от  „Електроразпределителни мрежи 

Запад“ АД. 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., 

нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните 

продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики 

на строителните продукти; 

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на 

нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа; 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за 

опазване на околната среда. 

- няма предвидени опасни вещества. 
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Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да 

одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда” в 

УПИ VІ, кв. 2 по плана на с. Гуцал, Община Самоков, след: 

1. Да се представи скица от СГКК – Софийска област; 

2. Да се нанесе изгребната яма в част Архитектура и част Геодезия; 

3. Да се допълни ситуация по част Архитектура с постигнати градоустройствени 

показатели (К инт.); 

4. В част ВиК проектанта да отрази, че СВО е предмет на друг проект; 

 

ТОЧКА 2 
 

Докладва г-жа Е.Попова: 
 

Заявление вх. № ГО-261/15.11.2022 г. от Венди Натали Ван Дер Гат за 

съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж 

на „Жилищна сграда” в УПИ І-21, кв. 13 по плана на с. Продановци, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, 

като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва: 

 1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план 

(чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ): 

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-201/29.07.2021 г. 

- Постигнатите показатели са: П застр. – 17 %, К инт. – 0.17, П озел. – 68 %,  

К.корниз + 3,12 м., К.било – 4,91 м., ЗП = РЗП = 99,76 кв.м. 

- Регулацията по улица с о.т. 486-484-483 и улица с о.т. 22 – 23 – 24 е приложена на 

място. 

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на 

територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ): 

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  

спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ. 

  3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1  и ал.3 от ЗУТ. 

 3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните 

конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания 

(чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ): 

 - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и 

дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната 
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основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на 

експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите 

нормативни актове. 

    -  Представен е  Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна. 

  3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ): 

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност. 

 3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ): 

-  Отговаря на изискванията.     

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         

достъпна среда в урбанизираните територии.     

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ): 

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  

защита от шум и опазване на околната среда; 

 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, 

ал.1, т.6 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна 

ефективност. 

 4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ): 

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.  

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната 

уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на 

конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска 

правоспособност и технически контрол; 

 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

 - няма предвидени съоръжения с повишена опасност; 

  7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични 

изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта 

има такива; 

- няма; 

 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от 

тези актове в проекта; 

- представени са : 

--Изходни данни № ТО-01-1203/07.10.2021 г. от „В и К” ЕООД  

--Становище  № 1204400944/03.12.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 
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9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., 

нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните 

продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики 

на строителните продукти; 

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на 

нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа; 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за 

опазване на околната среда. 

- няма предвидени опасни вещества. 

 

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да 

одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда” в 

УПИ І-21, кв. 13 по плана на с. Продановци, Община Самоков, след: 

1. В ситуация по част Архитектура  да бъде отразена изгребната яма; 

2. В част Конструктивна да се отразят коминните тела. 

 

ТОЧКА 3 

 

Докладва г-жа Е.Попова : 
 

Заявление вх. № ГО-218/18.11.2022 г. от Величко Величков Велинов и Венера 

Петрова Горнишка за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на 

разрешение за строеж на „Жилищна сграда, гараж и плътна ограда” в УПИ ХІV, ПИ № 

65231.913.532, кв. 206б по плана на гр. Самоков. 

 След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ:  

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, 

като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва: 

 1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план 

(чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ): 

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-114/22.04.2021 г. 

- Постигнатите показатели са: П застр. – 27 %, К инт. – 0.7, П озел. – 60,7 %,  

К.корниз +8,39 м., К.било – 10,44 м., ЗП = 127,00 кв.м., РЗП = 321,00 кв.м. 

- Регулацията по улица с о.т. 536а-517 е приложена на място. 
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2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на 

територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ): 

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  

спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ. 

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1  и ал.3 от ЗУТ. 

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните 

конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания 

(чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ): 

 - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и 

дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната 

основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на 

експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите 

нормативни актове. 

-  Представен е  Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна. 

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Пожарна безопасност. 

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ): 

-  Отговаря на изискванията.     

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         

достъпна среда в урбанизираните територии.     

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ): 

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  

защита от шум и опазване на околната среда; 

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, 

ал.1, т.6 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна 

ефективност. 

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ): 

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.  

 5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната 

уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на 

конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска 

правоспособност и технически контрол; 

 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

 - няма предвидени съоръжения с повишена опасност; 

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания 

към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 

- няма; 
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 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от 

тези актове в проекта; 

- представени са : 

--Изходни данни № ТО-01-475/21.04.2022 г. от „В и К” ЕООД  

--Становище  № 1204590559/20.04.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., 

нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните 

продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики 

на строителните продукти; 

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на 

нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа; 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за 

опазване на околната среда. 

- няма предвидени опасни вещества. 

 

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да 

одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект на „Жилищна 

сграда, гараж и плътна ограда” в УПИ ХІV, ПИ № 65231.913.532, кв. 206б по плана на гр. 

Самоков, след отстраняване на забележките по точка 4 и 5 от Протокол № 15/25.10.2022 

г., както следва: 

1. В част ВиК е необходимо да бъдат премахнати СВО и СКО или да бъдат 

обозначени от проектанта, че са предмет на друг проект, тъй като същите 

съгласно Закона за водите са собственост на общината и представляват трета 

категория, съгласно Наредба № 1/ 30.07. 2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи; 

2. Да се отрази в разреза по част Архитектура предвидения окачен таван със 

собствена  огнеустойчивост ЕI 60.  
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ТОЧКА 4 

 

Докладва г-жа Е.Попова: 
 

Заявление вх. № ГО-262/16.11.2022 г. от Вергин Олегов Олегов за съгласуване и  

одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна 

сграда” в УПИ ІІІ, ПИ № 65231.902.699, кв. 338 по плана на гр. Самоков. 

 След обсъждане, ЕС 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, 

като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва: 

 1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план 

(чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ): 

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-274/24.09.2021 г. 

- Постигнатите показатели са: П застр. – 27,15 %, К инт. – 0.50, П озел. – 58 %,  

К.корниз +4,00 м., К.било +6,02 м., ЗП = 81,44 кв.м., РЗП = 151,00 кв.м. 

- Регулацията по улица с о.т. – 2017 – е приложена на място. 

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на 

територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ): 

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  

спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ. 

 3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1  и ал.3 от ЗУТ. 

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните 

конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания 

(чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ): 

 - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и 

дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната 

основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на 

експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите 

нормативни актове. 

- Да се представи  Доклад за оценка по част Конструктивна; 

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ): 

 - В част Конструктивна да се отбележи комина; 

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ): 

-  Отговаря на изискванията.     

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         

достъпна среда в урбанизираните територии.     

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ): 
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- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  

защита от шум и опазване на околната среда; 

 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, 

ал.1, т.6 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна 

ефективност. 

 4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ): 

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.  

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната 

уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на 

конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска 

правоспособност и технически контрол; 

 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност; 

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания 

към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 

- няма; 

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от 

тези актове в проекта; 

- представени са : 

--Изходни данни № ТО-01-1159/29.09.2022 г. от „В и К” ЕООД  

--Становище  № 1204744313/09.09.2022 г. от „Електроразпределителни мрежи 

Запад“ АД. 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., 

нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните 

продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики 

на строителните продукти; 

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на 

нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа; 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за 

опазване на околната среда. 

- няма предвидени опасни вещества. 
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Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да 

одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект на „Жилищна 

сграда” в УПИ ІІІ, ПИ № 65231.902.699, кв. 338 по плана на гр. Самоков, след: 

1. В част Архитектура, разпределение на кота 2.80, план покрив  и част 

Конструктивна да се отрази коминното тяло; 

2. Изгребната яма да се нанесе в част Геодезия и част Архитектура;  

3. В част ВиК да бъде отбелязано, че СВО и СКО са предмет на друг проект; 

4. Да се представи Доклад за  оценка по част Конструктивна. 

 

 

 

ТОЧКА 5  

 

Докладва г-жа Е.Попова: 

 

Заявление вх. № ГО-259/14.11.2022 г. от Красимир Данчов Вардаров за 

съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж 

на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ VІІІ, кв. 17 по плана на с. Рельово, Община 

Самоков.   

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, 

като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва: 

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план 

(чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ): 

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-339/01.12.2021 г. 

- Постигнатите показатели са: П застр. – 10,40 %, К инт. – 0.10, П озел. – 80 %,  

К.корниз + 2,89 м., К.било – 4,12 м., ЗП = РЗП = 92 кв.м. 

- Регулацията по улица с о.т. 154-180 е приложена на място. 

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на 

територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ): 

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  

спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ. 

 3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1  и ал.3 от ЗУТ. 

 3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните 

конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания 

(чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ): 
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 - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и 

дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната 

основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на 

експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите 

нормативни актове. 

-  Представен е  Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна. 

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ): 

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност. 

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ): 

-  Отговаря на изискванията.     

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         

достъпна среда в урбанизираните територии.     

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ): 

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  

защита от шум и опазване на околната среда; 

 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, 

ал.1, т.6 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна 

ефективност. 

 4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ): 

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.  

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната 

уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на 

конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска 

правоспособност и технически контрол; 

 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

 - няма предвидени съоръжения с повишена опасност; 

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания 

към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 

- няма; 

 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от 

тези актове в проекта; 

- представени са : 

--Изходни данни № ТО-01-125/03.02.2022 г. от „В и К” ЕООД  
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--Становище  № 1204473926/28.01.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., 

нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните 

продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики 

на строителните продукти; 

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на 

нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа; 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за 

опазване на околната среда. 

- няма предвидени опасни вещества. 

 

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да 

одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект на „Еднофамилна 

жилищна сграда” в УПИ VІІІ, кв. 17 по плана на с. Рельово, Община Самоков. 

 

ТОЧКА 6 

 

Докладва г-жа Е.Попова: 
 

Заявление вх. № ГО-257/08.11.2022 г. от Екатерина Димитрова Кацарова, Елка 

Димитрова Кацарова и Снежанка Кръстева Кацарова за съгласуване и  одобрение на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Надстройка на жилищна 

сграда” в УПИ ХІІ, ПИ № 65231.904.215, кв. 40 по плана на гр. Самоков.  

След обсъждане, ЕС 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, 

като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва: 

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план 

(чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ): 

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-61/11.03.2021 г. 

- Постигнатите показатели са: Плътност – 37 %, Кинт – 1.11, Озеленяване – 41 %,  

Ккорниз – + 6,73 м., Кбило – +8,93 м. , ЗП – 74,40 кв.м., РЗП – 196,00 кв.м., 

- Регулацията по улица с о.т. -77-79-80 е приложена на място. 

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на 

територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ): 

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  

спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ. 
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3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1  и ал.3 от ЗУТ. 

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните 

конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания 

(чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ): 

 - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и 

дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната 

основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на 

експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите 

нормативни актове. 

-  Представен е  Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна. 

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Пожарна безопасност. 

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ): 

-  Отговаря на изискванията.     

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         

достъпна среда в урбанизираните територии.     

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ): 

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  

защита от шум и опазване на околната среда; 

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, 

ал.1, т.6 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна 

ефективност. 

 4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ): 

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.  

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната 

уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на 

конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска 

правоспособност и технически контрол; 

 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

 - няма предвидени съоръжения с повишена опасност; 

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания 

към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 

- няма; 

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 
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наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от 

тези актове в проекта; 

- представени са : 

--Изходни данни  № ТО-01-538/12.05.2021 г. от „В и К” ЕООД 

--Становище  № 1204110101/19.05.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., 

нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните 

продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики 

на строителните продукти; 

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на 

нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа; 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за 

опазване на околната среда. 

- няма предвидени опасни вещества. 

 

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да 

одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Надстройка на 

жилищна сграда” в УПИ ХІІ, ПИ № 65231.904.215, кв. 40 по плана на гр. Самоков, след 

като се промени предназначението на таванския етаж от „жилищен етаж” в „таванско 

помещение”, тъй като не е отстранена забележка от Протокол  № 13/13.09.2022 г., точка 4 

- не са защитени дървените носещи вертикални елементи от покривната  конструкция 

(попове) в таванския етаж. 

 

 

ТОЧКА 7  

 

Докладва инж.Р.Драганова: 

 

Заявление вх. № ГО-254/07.11.2022 г. от Цвета Велинова Плачкова за съгласуване 

и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна 

сграда” в УПИ ІІ, кв. 26  по плана на с. Райово, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Връща представения проект за следното: 
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1. Да се коригира възложителя по всички проектни части, като отпадне Велин 

Николов Шаренкапов, съгласно представеното Удостоверение за наследници; 

2. Всички проектни части да бъдат подписани от възложителите; 

3. Да се добави площта на покритата веранда към ЗП на сградата; 

4. На трасировъчния план да се коригира наименованието на чертежа; 

5. Трасировъчния план да бъде оформен само в рамките на УПИ;  

6. В чертежи трасировъчен план и вертикална планировка, да бъде премахната 

съществуващата жилищна сграда, съгласно чл. 53 а от ЗУТ и издадената виза по чл. 

140 от ЗУТ (сградата няма траен градоустройствен статут, тъй като не се запазва в 

застроителния план на с. Райово); 

7. В част ВиК проектанта да отрази, че  СВО е предмет на друг проект; 

8. Изгребната яма да бъде нанесена в ситуациите по част Архитектура и част 

Геодезия. 

 

 

ТОЧКА 8  

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-151/24.10.2022 г. от Иван Костадинов Чолаков и Димитър 

Костадинов Чолаков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІV, ПИ №65231.901.322 и УПИ 

V, ПИ № 65231.901.323 кв. 233 по плана на гр. Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Връща проекта, тъй като е необходимо да се представят скици-проект от СГКК – 

Софийска област или да се преработи по отношение на източните регулационни линии на 

УПИ ІV и УПИ V, които да се изместят по имотните граници от одобрената кадастрална 

карта.  

 

ТОЧКА 9 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № УТ-Г-201/25.10.2022 г. от „ПРЕШЪС СТОУН” ЕООД за 

разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІ-За курортен комплекс, ПИ № 23039.6.479 в кв. 26в 

по плана на с. Доспей, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 
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РЕШИ: 

 

Мотивираното предложение е нецелесъобразно, създават се нови улици без 

съгласие на ОбС – Самоков и се образуват УПИ без отреждане. В разработката е включен 

поземлен  имот с идентификатор № 23039.6.350, чужда собственост.  

 

 

ТОЧКА 10 

 

          Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № УТ-Г-202/26.10.2022 г. от „Белчин парк” ЕООД  за разрешаване 

на ПУП-ПЗ на ПИ № 03767.17.247 в м. ”Кръсто”, земл. с. Белчин, Община Самоков. 

    След обсъждане, ЕС 

РЕШИ: 

 

Предлага на ОбС – Самоков, следното: 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да одобри задание за ПУП-ПЗ на ПИ № 

03767.17.247 в м. ”Кръсто”, земл. с. Белчин, Община Самоков. 

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 

03767.17.247 в м. ”Кръсто”, земл. с. Белчин, Община Самоков. 

 

ТОЧКА 11 

 

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева: 

 

Заявление  вх. № Г-211/08.11.2022 г. от  „Голф Окол” ЕАД   за разрешаване 

изработване на план-схеми по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяване и канализация на кв. 56, 

57, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 105 по плана на с. 

Горни Окол, Община Самоков.   

След обсъждане, ЕС 

РЕШИ: 

 

Връща представените план – схеми за водоснабдяване и канализация по чл. 108 от 

ЗУТ на кв. 57, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 105 по 

плана на с. Горни Окол, Община Самоков, тъй като към одобрения ПУП-ПРЗ от 2017 г. 

има одобрени ВиК схеми, съгласно чл. 108 от ЗУТ.  
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ТОЧКА 12 

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева:     

 

Заявление  вх. № Г-213/10.11.2022 г. от  Вяра Костова Георгиева, Илияна Костова 

Зашева и Дончо Василев Зашев   за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПР на 

УПИ ІІ, ПИ  № 65231.917.29 в кв. 316г  по плана на гр. Самоков, Община Самоков.   

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Отказва исканото изменение на плана за регулация и застрояване с цел придаване 

на част от терени за озеленяване към УПИ ІІ, поради следното: 

1. Не е представено геодезическо заснемане на терена до корекцията на р. Боклуджа, с 

цел преценяване възможността на достъп за поддържането и обслужването; 

2. Необходимо е да бъде проведена процедура по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ за обществено 

обсъждане за смяна предназначението на терените за озеленяване. 

 

ТОЧКА 13 

 

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева:     

 

Заявление вх. № Г-216/17.11.2022 г. от Венцислав Стоянов Йорданов и Тинка 

Йорданова Янкова за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 

22469.700.12 в кв. 2 по плана на с. Долни Окол, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Връща подаденото заявление. Да се представи скица-предложение за изменение на 

застрояването на новообразуваните УПИ.  

 

 

ТОЧКА 14 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-114/22.07.2022 г. от „МУЛТИМЕДИЯ АПЛИКЕЙШЪН 

ГРУП” ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V в кв. 1 по плана на с. Рельово, 

Община Самоков. 



ОДОБРИЛ:…….……………………….. 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

/Кмет на Община Самоков/   
           
 

Протокол на Експертен съвет № 17 от 29.11.2022 г. 

 

 

22 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

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

като се коригира в лилав цвят минималната озеленена площ от 20 % на 40%. 

 

 

ТОЧКА 15 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-139/10.11.2022 г. от Георги Петров Пандурски за одобрение 

на ПУП-ПЗ на УПИ ХІХ-229 в кв. 25 по плана на в.з. „Ярема”, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

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

 

ТОЧКА 16 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № УТ-Г-74/13.05.2022 г. от Валентин Любчов Манолков за 

разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 03767.15.158 в местност „Под Симидчийски” , земл. 

с. Белчин, Община Самоков. 

          След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

 

Дава съгласие за продължаване процедурата по чл. 20а от ЗОЗЗ. 

 

ТОЧКА 17 

 

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева:    

 

Заявление вх. № ПУП-159/17.11.2022 г. от Мариян Николов Мавров  за одобрение  

на ПУП-ИПР   на УПИ І, ПИ № 61604.51.208 и УПИ ІІ, ПИ № 61604.51.210 в кв. 82 по 

плана на с. Радуил, Община Самоков.   
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След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Връща представения ПУП за изменение на плана за регулация за следното:  

1. Да се представи скица от СГКК – Софийска област, комбинирана скица и 

документи за собственост за ПИ с идентификатор № 61604.51.210, с цел прилагане 

условията на чл. 135а от ЗУТ; 

2. Да се представи договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 от ЗУТ; 

3. Да се представи скица от СГКК – Софийска област за ПИ № 61604.51.208. 

 

ТОЧКА 18 

 

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева:  

 

Заявление вх. № ПУП-63/22.11.2022 г. от „Людмил Метал” ЕООД чрез Данаил 

Попов, пълномощник,   за одобрение  на ПУП-ПЗ   на   ПИ № 23491.8.264 в местността 

„Червената земя” в землището на с. Драгушиново, Община Самоков.                  

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Приема представения ПУП-ПЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след 

обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, като в заповедта се впише условието, че при 

одобряване на инвестиционния проект да се докаже наличието на водни количества за 

външно пожарогасене. 

 

ТОЧКА 19 

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева:  

 

Заявление вх. № Г-223/28.11.2022 г. от Димитър Петров Лобутов за допускане 

изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод до ПИ № 58548.40.170 по 

к.к. на с. Продановци, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Връща представеното задание. Да се представи план – схема на комуникационно-

транспортната мрежа, изработена от правоспособен проектант по част Пътна с нанесени 
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новопредвидените стълбове, изработена съгласно  Закона за пътищата и Наредбите към 

него /касае се за общински път между с. Продановци и с. Райово/. 

 

ТОЧКА 20 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-67/31.05.2022 г. от Диана Николаева Клещанова за 

одобрение на ПУП-ПРЗ на ПИ № 62486.202.5 по КККР на с. Рельово, Община Самоков. 

    След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Приема представения ПУП-ПРЗ за издаване на заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от 

ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и представяне на нотариално заверена 

декларация от собственика на имота, че се задължава да прехвърли в полза на Община 

Самоков задънената ул. с о.т. 35а-35б-35в-35г-35д-35е и се задължава да изгради за своя 

сметка техническата инфраструктура. В заповедта за одобряване на ПУП да бъде вписана 

нотариално заверената декларация. 

 

 

ТОЧКА 21  

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-156/07.11.2022 г. от Димитър Любомиров Димитров за 

одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІ-5 в кв. 12 по плана на в.з. „Ярема”, Община 

Самоков,като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Приема представения ПУП-ПЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, като 

неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ. 

 

 

ТОЧКА 22 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 
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Заявление вх. № УТ-Г-218/18.11.2022 г. от Райчо Любенов Ненков за разрешаване 

на ПУП-ИПР на УПИ І, ПИ №46276.1.53 в кв. 1 по плана на с. Мала църква, Община 

Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Връща мотивираното предложение. Да се оптимизира предложението с цел 

обособяване на нов общински УПИ, в съответствие с представените документи за 

собственост и АОС. 

 

ТОЧКА 23 

 

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева: 

 

Преразглеждане на  заявление  вх. № Г-48/24.08.2022 г. от  Антон Красимиров 

Кръстев  за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПР на УПИ І-за „Парк със 

стадион и спортни площадки”, по отношение на ПИ  № 65231.913.130 в кв. 206 по плана 

на   гр. Самоков.   

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Представеното мотивирано предложение не се приема. Да се представи ново 

мотивирано предложение за регулация и застрояване, с цел образуване на УПИ за 

жилищно строителство с максимална квадратура от 400 кв.м., съобразно чл. 19, ал. 1, т. 2 

и ал. 3 от ЗУТ и геодезическо заснемане с отразен съществуващият търговски обект и 

прилежащата му територия. 

 

ТОЧКА 24  

 

Докладва Гл.арх.Н. Клинчева-Колева: 

 

Заявление вх. № ТС-ПУП-164/25.11.2022 г. от „Соколец – Боровец” АД за 

одобрение на ПУП-ИПРЗ като план-извадка по чл. 133 от ЗУТ и РУП за ПИ № 

65231.918.169 в кв. 5 по плана на к.к. Боровец, Община Самоков.                            

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 
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Приема за обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. ПУП-ИПРЗ и РУП да бъдат 

съгласувани с НИНКН, ЧЕЗ , ВиК и РЗИ.  

 

ТОЧКА 25 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-102/27.06.2022 г. от Красимира Костадинова – директор 

ТСУЕП за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V-за „къщи паметници на културата” , ПИ 

№65231.904.205, ПИ № 65231.904.206 в кв. 40 по плана на гр. Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

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

след обявяване по чл. 128, ал 3 от ЗУТ. 

 

 

 

ТОЧКА 26 

 

          Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-158/17.11.2022 г. от Антоанета Георгиева Димова, Величка 

Борисова Пътникова и Дарина Георгиева Пътникова-Рангелова за одобрение на ПУП-

ИПР на УПИ V-525 и УПИ VІ-525 в кв. 35 по плана на с. Алино, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

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

 

 

ТОЧКА 27 

          Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № ПУП-165/28.11.2022 г. от Наталия Банова Марчева-Кътова за 

одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХХІ, ПИ №46276.5.329 в кв. 31 по плана на с. Мала 

църква, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 
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РЕШИ: 

 

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

след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след представяне на скица-проект. 

 

 

ТОЧКА 28 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № УТ-Г-222/24.11.2022 г. от „Белчинско училище” ЕООД за 

разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 03767.41.371 в м.”Тупано” земл. с. 

Белчин, Община Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

Предлага на Кмета на Община  Самоков да издаде заповед по чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

 

 

 

ТОЧКА 29 

 

Докладва инж.Р.Драганова: 

 

Заявление вх. № ГО-264/17.11.2022 г. от „Г и К Груп” ЕООД за съгласуване и  

одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект 

преустройство и разделяне на самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.513.1.5 

(за търговска дейност) на два самостоятелни обекта за търговска дейност – „Игрална 

зала” и „Магазин”  в сграда със смесено предназначение в УПИ ХVІ, ПИ № 

65231.906.513, кв. 416 по плана на гр. Самоков. 

След обсъждане, ЕС 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, 

като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва: 

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план 

(чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ): 

- Съгласно чл. 140, ал. 3 от ЗУТ не се изисква виза за проектиране; 
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- Одобрен е ПУП-ИПЗ, ПУП-ИПР и РУП със Заповед № 01-1742/11.07.2018 г., 

издадена от Кмета на Община Самоков; 

- Регулацията по улица с о.т. -54-62-55г-55в е приложена на място; 

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на 

територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ): 

- Предвидена е централна смесена зона (Ц), като устройствените показатели са  

спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ. 

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ. 

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните 

конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания 

(чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ): 

-  Представено е Конструктивно становище; 

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ): 

- Представен е проект по част Пожарна безопасност; 

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ): 

-  Отговаря на изискванията.     

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

         - Спазени са изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         

достъпна среда в урбанизираните територии.     

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ): 

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  

защита от шум и опазване на околната среда; 

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, 

ал.1, т.6 от ЗУТ): 

- Не се изисква проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна 

ефективност. 

 4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ): 

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.  

 5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

- Не е необходимо; 

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

- Няма предвидени съоръжения с повишена опасност; 

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания 

към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 

- Няма; 

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в 

сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа 

са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 
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наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от 

тези актове в проекта; 

- представени са : 

--Представено е здравно заключение за оценка на инвестиционен проект № АУ-

1870-156/07.11.2022 г. от РЗИ – Софийска област; 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., 

нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните 

продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики 

на строителните продукти; 

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на 

нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа; 

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за 

опазване на околната среда. 

- няма предвидени опасни вещества. 

 

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да 

одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект преустройство и 

разделяне на самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.513.1.5 (за търговска 

дейност) на два самостоятелни обекта за търговска дейност – „Игрална зала” и „Магазин”  

в сграда със смесено предназначение в УПИ ХVІ, ПИ № 65231.906.513, кв. 416 по плана 

на гр. Самоков, след: 

 

1. Да се представи скица и документ за собственост на самостоятелния обект с 

идентификатор № 65231.906.513.1.5; 

2. В част Архитектура да бъдат обозначени с различна сигнатура 

новопредвидените СМР дейности за разделянето на двата обекта; 

3. Да се представи удостоверение за отстояния по чл. 44 от Закона за хазарта, 

изготвено от правоспособно лице по ЗКИР;  

4. Да се докажат броя паркоместа с разделянето на обекта; 

5. В част ПБ в точка 1.2 от проектната документация да се коригира класа на 

функционална пожарна безопасност от Ф2, Ф2.2 на Ф3, Ф3.2. 
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ТОЧКА 30 

 

Докладва инж.И.Лобутова: 

 

Заявление вх. № УТ-Г-177/30.09.2022 г. от Александра Христова Методиева за 

разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ- За магазин в кв. 5 по плана на гр. Самоков. 

 

РЕШИ: 

 

Отказва изработването на ПУП-ИПР, тъй като искането не е подадено от всички 

заинтересовани собственици и в УПИ ІІІ има изградени незаконни строежи. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

               /арх. Н.Клинчева – Колева/  

 

          ЧЛЕНОВЕ:   

 

1. 

/А.Вангелова/   

2. 

/инж.Ю.Бодуров/ 

3.  

/инж.Е.Перфанова / 

4. 

/инж.Л.Ружина-Георгиева/  

5. 

/инж.Ив.Лобутова/ 

6. 

/инж.Р.Драганова/ 

7. 

/М.Христова / 

8. 

/ инж.С.Балтова / 

9. 

/М.Санкийска/ 

10. 

/Е.Кашинова/ 

11. 

/Р.Рафаилова/ 

12. 

/Д.Оцетова/ 

13. 

/Ел.Попова/ 

14. 

/инсп. Г.Николчев/ 

15. 

/инж. Д. Ласкин/ 

16. 

/инсп.И.Дренска/   

17. 

/арх. В. Серафимова/ 

18. 

/арх. А. Димитров/ 

19. 

/инж. Б. Дедьова/ 

  

 

 

 

Изготвил: …………………………… 

                      М. Дренска              

           /технически секретар/    

 

 

 

              Протоколът се състои от 30 точки в 30  бр. страници. 
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