
       
  РАЙОНЕН  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

 

П Р О Т О К О Л   
 

 №05 
 

Днес  02.02.2021г. в изпълнение на Заповед № РПН20-РД-91-20/27.04.2020г. на Кмета     

на Район Панчарево се проведе заседание на РЕСУТ при Район Панчарево  в  състав: 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:     арх.Румен Несторов     –   Гл. архитект на  Район  Панчарево 

            ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: Добринка  Стоименова – Главен специалист УТК                                                                                     

            и ЧЛЕНОВЕ:  

                                                  1.инж. Николай Цеков         -   Главен инженер 

                                                  2.инж. Александър Пильов -   Началник отдел  „УТК”  

                                                  3.инж. Павлина Димитрова  -  Началник отдел „КС“                                

                                                  4.Лили Димитрова               -   Гл.юрисконсулт отдел „ПНО и ЧР”  

                                                  5.Десислава Павлова           -   Мл. експерт отдел „ИИБЕ”  

                                                  6.инж. Стефан Наков           -   Представител на  VІІ РСПАБ  

                                                  7.арх.Васил Николов           -    Представител на СРЗИ 

                                                  8.инж. Павел Педашенко    -   Спец. част  Стр.- конструктивна 

                                                  9.инж.Снежина Буюклиева  -  Спец. част  В и К 

                                                 10.инж. Антоанета  Коларова - Спец. част Електро                      
                                           11.инж.Румяна Кирилова       - Спец. част О и В 
 

     за разглеждане на инвестиционни проекти при следния  

 

 

  Д н е в е н   р е д: 
 

Докладва  арх.Румен Несторов 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-10/05.01.2021г. от М.И.Н.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Еднофамилна  къща”  в  



УПИ XIII-1019 „За жс“   /ПИ с идентификатор 04234.6921.1578/ кв.20 в.з.Бункера – 

разширение.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-11/05.01.2021г. от М.Д.П.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Еднофамилна  къща”  в  

УПИ XIV-1019 „За жс“   /ПИ с идентификатор 04234.6921.1579/ кв.20 в.з.Бункера – 

разширение.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за следните забележки по представената  документация: 

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-12/05.01.2021г. от П.С.П.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на заповед за промяна по време на строителството  по 

чл.154  ал.5 от ЗУТ   на  „ Еднофамилна жилищна сграда и  допълващо застрояване : 

гараж, покрит басейн и изгребна яма“  в  УПИ V-949,950,951 /ПИ с идентификатор 

04234.6971.3765/ кв.32 с.Бистрица.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:       

       Изготвя оценка за съответствие на проектната документация  на основание чл.142 ал.5     

       и ал.6 т.1 от ЗУТ.  Предлага на Главния архитект да издаде заповед. 

 

      4.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1342/6/13.01.2021г. от А.П.К.    управител на  „  А-Х”   

      ЕООД     с  искане одобряване на инвестиционен  проект  

     и   издаване на разрешение за  строеж  за   „Пристройка и преустройство на сграда в Шоу  

     рум”  в  УПИ ІІ-1955  /ПИ с  идентификатор 68134.6970.3467/    кв.90   с.Бистрица.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:       

       Изготвя оценка за съответствие на проектната документация  на основание чл.142 ал.5     

       и ал.6 т.1 от ЗУТ.  Предлага на Главния архитект да издаде разрешение за строеж.  

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3773/2/14.01.2021г. от К.И.С.  и Д.С.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Двуетажна 

вилна  сграда и изгребна яма “  в УПИ XXVII-326  /ПИ с идентификатор  55419.6708.3169/  

кв.21   в.з. Беликата  с. Панчарево.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ 

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за забележки по представената  документация: 

 

 



6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3838/2/18.01.2021г. от В.Я. и Й.М.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за промяна по време на 

строителството  по чл.154  ал.5 от ЗУТ   на   

      „ Еднофамилна жилищна сграда“  в  УПИ IX-453  / ПИ с идентификатор  44063.6230.453/    

      кв.136   с.Лозен.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:       

       Изготвя оценка за съответствие на проектната документация  на основание чл.142 ал.5     

       и ал.6 т.1 от ЗУТ.  Предлага на Главния архитект да издаде заповед. 

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3911/2/18.01.2021г. от А.С.Т.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект  и издаване на  заповед за промяна по време на строителството  

по чл.154 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда ”  в УПИ ІХ-50  /ПИ с идентификатор 

68134.2046.460/  кв.13  в.з. Малинова долина ІІ б част – разширение.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:       

       Изготвя оценка за съответствие на проектната документация  на основание чл.142 ал.5     

       и ал.6 т.1 от ЗУТ.  Предлага на Главния архитект да издаде заповед. 

 

8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3015/4/20.01.2021г. от А.Б. и В.И.   с искане   за 

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

сграда, гаражи и изгребна яма“  в ПИ с идентификатор 37914.6848.1656 по КККР на 

с.Кокаляне в.з.Бяла нива. 

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:       

       Изготвя оценка за съответствие на проектната документация  на основание чл.142 ал.5     

       и ал.6 т.1 от ЗУТ.  Предлага на Главния архитект да издаде разрешение за строеж.  

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-97/12.01.2021г. от  Б.И.Б. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект  - фаза идеен проект  за „Жилищна сграда с гараж и изгребна яма – 

Етап  1 “  в  УПИ XVIII-331  /ПИ с идентификатор 44063.6226.3514/  кв.45 с.Лозен.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 
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