
       
  РАЙОНЕН  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

 

П Р О Т О К О Л   
 

 №07 
 

Днес  16.02.2021г. 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.№РПН20-ГР94-3770/2/21.01.2021г. от Б.Н.К.    с  

      искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване  на разрешение за строеж за  



      допълващо застрояване  -  „Лятна кухня и конзолен навес“   в  УПИ XVII-1442   /ПИ с   

      идентификатор 04234.6983.3668/  кв.55  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.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-225/22.01.2021г. от Л.Б. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за   „Жилищна сграда с 

изгребна яма”  в  УПИ VII-1374,1571 /ПИ с идентификатор 35239.6106.2613  / кв.41в  

с.Казичене.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ 

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3840/2/27.01.2021г. от Н.Л.С.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Жилищна сграда”  в  

УПИ I-642  /ПИ с идентификатор 04234.6906.960/ кв.7 в.з.Малинова долина – Герена“.  

      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.  

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-275/27.01.2021г. от А.Г. и П.Г.  с искане   за одобряване 

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

близнак  с изгребна яма”  в  ПИ с идентификатор 14831.6507.12 по КККР на   с.Герман.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4107/2/28.01.2021г. от С.Г.А.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Жилищна сграда“  в УПИ XXVI-1525 /ПИ с идентификатор 44063.6225.1525/ кв.63 

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 разрешение за строеж.  

 

 6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-281/28.01.2021г. от М.С.М.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ IX-118 /ПИ с идентификатор 14831.6502.2811/ 

кв.5   в.з.Герман – Лозето.  



      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-301/29.01.2021г. от А.Г.Г.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Еднофамилна жилищна сграда с гаражи и изгребна яма“ в УПИ IV-32,2528 /ПИ с 

идентификатор 04234.6916.9109/   кв.44   в.з.Косанин дол.  

 

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-332/01.02.2021г. от И.С.Я. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Двуфамилна жилищна сграда“ в УПИ XXII-2197,191,192 /ПИ с идентификатор 

04234.6915.3163/   кв.41   в.з.Косанин дол.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за забележки по представената  документация: 

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1727/3/30.11.2020г. от В.Н.Л.с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за поставяне  за „Преместваем обект 

по индивидуален проект за търговия със строителни материали- подобект 1 : Магазин за 

строителни материали с офисна част и подобект 2: Навес- открит склад за горими 

материали“ в ПИ с идентификатор  14831.6531.456 по КККР на с.Герман м-т „Дзуката“.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 


	П Р О Т О К О Л
	Д н е в е н   р е д:

