
       
  РАЙОНЕН  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

П Р О Т О К О Л   

 №23 

 
Днес,  08.06.2021г. 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.№РПН21-ГР94-871/2/13.05.2021г.  от Д.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:       

       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-ГР94-1688/13.05.2021г.  от Т.Г.    с искане за одобряване на 

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

изгребна яма“ в УПИ I-1386 /ПИ с идентификатор 35239.6103.2421/ кв.11 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.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1713/14.05.2021г.  от Г.И. с искане за одобряване на 

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

сграда“ в УПИ VIII-89 /ПИ с идентификатор  44063.6207.4446/ кв.7 м-т Врана – Лозен – 

Триъгълника.  

       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-ГР94-404/2/14.05.2021г. от Б.М.  с искане 

за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект:  

„Хале за съхранение на строителна механизация“ в УПИ XII-437 /ПИ с идентификатор 

44063.6207.437/   кв.20 с.Лозен м-т Врана – Лозен - Триъгълника.  

        След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ 

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

      5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-535/5/14.05.2021г.   от  М.И.  с    

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

     „Жилищна  сграда с  изгребна яма“ в   УПИ XIII-2530     /ПИ с идентификатор   

      44063.6226.4877/  кв.141 с.Лозен.  

        След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 



6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1311/2/18.05.2021г. от В.П.Т.  с искане   за одобряване 

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

гараж“ в УПИ V-336 /ПИ с идентификатор 44063.6226.3510/   кв.49 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.  

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1754/18.05.2021г. от Е.Г. и Б.Г.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Пристройка  и надстройка  на  съществуваща  жилищна сграда“   в  УПИ VI-245 /ПИ с 

идентификатор 04234.6966.245/  кв.6  с.Бистрица. 

        След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1128/2/19.05.2021г. от С.К.С.    с искане   за одобряване 

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

изгребна яма”  в  УПИ ХI-869  /ПИ с идентификатор 04234.6985.873/ кв.90б  в.з.Бистрица 

– 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 разрешение за строеж.  

 

     9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-457/4/20.05.2021г. от Т.Т.Т.   с        

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

    „Жилищна   сграда  и изгребна яма “  в УПИ XVII-681 /ПИ с  идентификатор 

     04234.6916.729/ кв.1 в.з. Косанин дол.  

        След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ 

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

 

10.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-399/2/21.05.2021г. от С.Т. 2012“ ЕООД с управител 

С.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:       

       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.  
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