
      

       
  РАЙОНЕН  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

 

П Р О Т О К О Л   
 

 №13 
 

Днес,  06.04.2021г. в изпълнение на Заповеди №№РПН20-РД-91-20/27.04.2020г.  и   

РПН21-РД91-5/19.02.2021г  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 

                                                12.ланд.арх.Диана Рангелова -Представител на РКСофия към КАБ     
                                                 13.арх.Атанас Ковачев  -Представител на РКСофия към КАБ     
 

     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-ГР94-3074/2/01.03.2021г. от Т.П.С.пълномощник на К.К.П.   

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

„Склад за градински инвентар“  в УПИ II -2  /ПИ с идентификатор  68134.6001.209/  кв.37 

м-т Голямата локва – Търговски парк 2.  

      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-ГР94-332/3/02.03.2021г. от И.С.Я. и Н.Г.Г. 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:       

       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.  

 

3.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2348/8/01.03.2021г. във връзка със  заявление с 

вх.№РПН19-ГР94-2348/17.06.2019г.  от Д.Т. и В.Р.  с искане  за одобряване на 

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

сграда с подземни гаражи“   в УПИ ІV-361  /ПИ с идентификатор 04234.6966.3744/   

кв.10М   в.з.Манастира 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.  

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-822/08.03.2021г. от Д.Г.Б. с искане   за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“ в УПИ III-2157 /ПИ с идентификатор 14831.6501.2157/   кв.30А 

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-ГР94-3834/2/08.03.2021г. от Г.Т. във връзка със Заявление 

с вх.№РПН20-ГР94-3834/26.11.2020г. от Г.П.П.   с искане   за одобряване на 

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

ХIV-3210  /ПИ с идентификатор 68134.2046.3210/  кв.9  в.з.Малинова долина – 2 б част. 

      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-ТД26-366/08.03.2021г. от „А.Л.“ ООД с управител А.Т.Д.   с 

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

„Складова сграда“ в УПИ I-1372 /ПИ с идентификатор35239.6110.1372 /   кв.3  с.Казичене 

– Стопански двор.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

7.Заявление с вх.№РПН21- ТД26-367/08.03.2021г.   от  А.К. чрез законен представител 

Я.К.   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 с 

допълващо застрояване – гараж“     в   УПИ XVI-578,579  /ПИ с идентификатор 

04234.6990.587/ кв.43а в.з. Бистрица-разширение. 

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-225/2/10.03.2021г. от Л.Н.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:       

       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.№РПН20-ГР94-3773/4/12.03.2021г. от К.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:       

       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.   

 

10.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-399/12.03.2021г. от „С.Т. 2012“ ЕООД с управител 

СС.К. чрез пълномощник А.В. с искане   за одобряване на инвестиционен проект и 

издаване на разрешение за строеж за   „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма”  в  

УПИ ХVI-3726 /ПИ с идентификатор 44063.6224.4878  / кв.93 с.Лозен.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   



 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-908/12.03.2021г. от С.С.П. с искане за съгласуване  на 

идеен  инвестиционен проект  за строеж за   „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна 

яма”  в  УПИ II-843 /ПИ с идентификатор 04234.6988.843/ кв.45 с.Бистрица.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

12.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-933/15.03.2021г. от П.П.С. и С.З.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за   

„Еднофамилна жилищна сграда, подземен гараж и изгребна яма”  в  УПИ ХХII-317 /ПИ с 

идентификатор 68134.2047.583/ кв.4 в.з.Американски колеж 2 б част разширение.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

13.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-930/15.03.2021г. от П.Б. и Р.Г. с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект заснемане за възстановяване на строителни книжа  

за „ Жилищна сграда и хангар”  в ПИ с идентификатор 04234.6966.174 с.Бистрица.  

      След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

14.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-733/5/24.03.2021г. от Й.С.Й.  с искане за одобряване 

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

сграда с допълващо застрояване гаражи и  изгребна яма “  в УПИ XII-157а  /ПИ с 

идентификатор 55419.6706.3132/ кв.15 с.Панчарево.  

      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.  

 

15.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-871/09.03.2021г.  от Д.Г.Ч.   с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  „Сграда F с кафе, офис и 

подземен гараж“ в УПИ ХХ-6937.2367, 6937.122 /ПИ с идентификатор 04234.6937.3495/ 

кв.4М   в.з.Манастира с.Бистрица.  

      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:

