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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към № СОА21-ВК08-2799/05.03.2021 г.
ОТНОСНО: Приемане на технико-икономическа оценка и даване на
съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на
пристройка към съществуващите сгради на детска градина № 48 „Братя
Грим“, в УПИ I-за детска градина, кв. 890, м. „Фондови жилища“ по
плана на гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Във
връзка
с
получено
в
Направление
„Архитектура
и
градоустройство“ писмо № САГ21-ДР00-577/05.03.2021 г. от инж.
Тодор Кръстев – кмет на район „Средец“ с приложени доклад до СОС,
проект
на
решение
и
технико-икономическа
оценка
съгласно
изискванията на чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 за
проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване
в
областта
на
образованието
и
науката,
здравеопазването, културата и изкуствата относно даване на
съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и
изграждането на пристройка към съществуващите сгради на детска
градина № 48 „Братя Грим“, в УПИ I-за детска градина, кв. 890, м.
„Фондови жилища“ по плана на гр. София, изразявам следното
становище:
Считам, че предложението следва да бъде подкрепено с оглед
ефективното
и
икономически
целесъобразното
използване
на
урегулирания поземлен имот с цел осигуряването на оптимален брой
места в детското заведение при спазването на образователните,
здравните и техническите изисквания.
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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От
инж. Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика“ - СО
Относно: 1. Приемане на технико-икономическа оценка (Приложение № 1)
2. Даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането,
изграждането и осъществяването на инвеститорски контрол по време на
строителството на нов корпус с възможност за обособяване на две нови градински
групи, салон за спорт, адаптационна занималня, консултативен кабинет за родители
и други – пристройка към съществуващите сгради на Детска градина № 48 „Братя
Грим”, в УПИ І - за детска градина, кв. 890, м. „Фондови жилища” по плана на гр.
София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Програмата за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.,
приета с Решение № 528 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичния общински съвет,
район „Сердика” предвижда проектирането, изграждането и осъществяването на
инвеститорски контрол по време на строителството на нов корпус с възможност за
обособяване на две нови градински групи, салон за спорт, адаптационна занималня,
консултативен кабинет за родители и други – пристройка към съществуващите сгради на
Детска градина № 48 „Братя Грим”.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани приложения – 6бр.
Изпраща се чрез СЕОС.

Към момента по данни на Информационната система за обслужване на детските
заведения в район „Сердика“ има повече от 300 чакащи за прием деца. Тези деца няма
възможност да бъдат приети в съществуващите детски градини, поради което е необходимо
да бъдат изградени нови сгради. Освен това е важно новите сгради да бъдат в територии с
по-голяма гъстота на обитаване и концентрация на млади семейства. В тази връзка се
предлага изграждане на нов корпус към ДГ № 48 „Братя Грим”.
Теренът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното намарение,
представлява УПИ І - за детска градина, кв. 890, м. „Фондови жилища” по плана на гр.
София, одобрен с Решение № 55 по Протокол № 32/10.12.1996г. на Столичен общински
съвет.
Имотът е разположен в урбанизирана територия – част от кв. „Фондови жилища” и
е ъглов, с площ по графични данни от 7048 кв. м. Теренът е усвоен за детска градина, като
съществуващите два броя сгради, с идентификатори 68134.512.70.1 и 68134.512.70.2 (виж
Приложение № 2 – Акт за публична общинска собственост № 1785/25.02.2019г. и
Приложение № 3 - Акт за публична общинска собственост № 2141/19.11.2020г.) са
съответно на три и два етажа, с обща застроена площ по графични данни от 1191 кв. м. В
съществуващите сгради са разположени две яслени и девет детски групи. Спазени са
изискванията на чл. 60, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за
Проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, издадена от
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в сила от 20.04.2016 г., обн. ДВ.
бр.5 от 19 Януари 2016г., поп р. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4
Септември 2020г., като съществуващата детска градина разполага с открити детски
площадки с обща площ от 300 кв. м.
Съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването
на Столичната община, чл. 40, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони устройствените параметри за
застрояване на терени, предназначени за детски градини, са: плътност на застрояване –
макс. 30 %, интензивност на застрояване – макс. 0,6, озеленена площ – мин. 40 %.
След изменението през 2020 г. (ДВ, бр. 78 от 04.09.2020 г.) изискванията на Наредба
№ РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и
изкуствата дават две възможности за разполагане на сградите на детските заведения в
урегулираните поземлени имоти:
1. при спазване на отстоянията, предвидени в чл. 26, ал. 3, т. 3 от Наредбата:
а) по-голямо от 15 m - за помещенията за занимални и спални в детските
градини и детските ясли;
б) по-голямо от 8 m - за частите от сградите на детски градини и детски ясли с
помещения, различни от занимални и спални;
2. при намалени отстояния съгласно чл. 26, ал. 6 от Наредбата:
а) по-голямо или равно на 5 m - за помещенията за занимални и спални в
детските градини и детските ясли;
б) по-голямо или равно на 3 m - за частите от сградите на детски градини и
детски ясли с помещения, различни от занимални и спални;
След извършен градоустройствен анализ на имота спрямо изискванията на
Наредбата се установи следното:
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани приложения – 6бр.
Изпраща се чрез СЕОС.

При спазване на отстоянията, посочени в чл. 26, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Наредбата,
а именно – 15 м за помещенията занимални и спални спрямо регулационните линии,
възможната площ за разполагане на спални и занимални е само 80 кв. м. (виж Схема –
приложение № 4). Тази площ не е достатъчна за разполагането на дори една допълнителна
градинска група, което е крайно неефективно използване на имота от 7040 кв.м.
При използване на възможността, дадена в чл. 26, ал. 6 от Наредбата след
изменението ѝ през м. септември 2020 г., а именно разполагане на спални и занимални на
разстояние мин. 5 м от регулационните линии и на останалите помещения на мин. 3 м. от
регулационните линии, в имота може да се изгради нов корпус - пристройка към
съществуващите сгради на Детска градина № 48 „Братя Грим” за две нови градински групи,
салон за спорт, адаптационна занималня, консултативен кабинет за родители и други,
съгласно инвестиционното намерение (виж Схема – приложение № 5). При тази
конфигурация на сградата е възможно и ефективното строително изпълнение на новата
сграда на детската градина при спазване на всички образователни, здравни и технически
изисквания, както следва:
1. правилно функционално и планировъчно решение;
2. осигуряване на необходимите входове, стълбища и помещения, свързани със
спазването на образователните и здравните изисквания, вкл. и по отношение на
правилната ориентация на помещенията спрямо географските посоки;
3. осигуряване на основните изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от
Закона за устройство на територията - механично съпротивление и устойчивост;
безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и
безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и
топлосъхранение; устойчиво използване на природните ресурси.
С прилагането на възможността на чл. 26, ал. 6 от Наредбата се осигурява
ефективно и икономически целесъобразно използване на урегулирания поземлен имот с
оглед осигуряването на оптимален брой места в детското заведение при спазването на
образователните, здравните и техническите изисквания.

Уважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-0220-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в
областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата предлагам
Столичният общински съвет да приеме технико-икономическата оценка (Приложение № 1)
и да даде съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането, изграждането и
осъществяването на инвеститорски контрол по време на строителството на нов корпус пристройка към съществуващите сгради на Детска градина № 48 „Братя Грим” за 2 нови
градински групи, салон за спорт, адаптационна занималня, консултативен кабинет за
родители и други в УПИ І - за детска градина, кв. 890, м. „Фондови жилища” по плана на
гр. София.
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Приложения:
1. Технико-икономическа оценка;

Технико-икономи
ческа оценка

2. Акт за публична общинска собственост № 1785/25.02.2019г.

АОС_1785

3. Акт за публична общинска собственост № 2141/19.11.2020г.

АОС_2141

4. Схема – Лист 1/2

Схема 1/2

5. Схема – Лист 2/2

Схема 2/2

6. Проект на Решение

Proekt_Reshenie 48.docx

С уважение,

X
инж. ТОДОР КРЪСТЕВ
Кмет на СО - район "Сердика"
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година
За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане
на намалени отстояния при проектирането, изграждането и осъществяването на
инвеститорски контрол по време на строителството на нов корпус с възможност за
обособяване на две нови градински групи, салон за спорт, адаптационна занималня,
консултативен кабинет за родители и други – пристройка към съществуващите сгради
на Детска градина № 48 „Братя Грим”, в УПИ І - за детска градина, кв. 890, м. „Фондови
жилища” по плана на гр. София
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 26, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 за проектиране,
изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на
образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема технико-икономическа оценка (Приложение № 1).
2. Дава съгласие за прилагане на намалени отстояния при условията на чл. 26, ал.
6 от Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата при проектирането, изграждането и
осъществяването на инвеститорски контрол по време на строителството на нов
корпус с възможност за обособяване на две нови градински групи, салон за
спорт, адаптационна занималня, консултативен кабинет за родители и други –
пристройка към съществуващите сгради на Детска градина № 48 „Братя
Грим”,, в УПИ І - за детска градина, кв. 890, м. „Фондови жилища” по плана
на гр. София
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 20__ г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по
доклад №………………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
Елен Герджиков
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