
 

 

       
  РАЙОНЕН  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

П Р О Т О К О Л   

 №40 

 
Днес,  12.10.2021г. 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-ГР94-2651/2/15.09.2021г. от Т.К. и М.К. и двамата чрез 

пълномощник А.Ш.   с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на 

разрешение за строеж   за   „Пристройка към съществуващ търговски обект“ ” в УПИ V-

318 /ПИ с идентификатор 14831.6501.318/ кв.35 с.Герман. 

      След преглед на внесените документи  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-ГР94-2813/2/16.09.2021г. от  Б.И.Б.  с     

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

      „ Две жилищни сгради с гаражи 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: 

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1262/2/20.09.2021г.  от „К.“ ЕООД с управител Й.К.   

с искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на  заповед за промяна по 

време на строителството по чл.154 от ЗУТ  за обект „ Жилищна сграда с офиси и склад“ в  

УПИ VII-2074 кв.133 с.Лозен.  

        След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3397/21.09.2021г. от Б.И. чрез пълномощник  К.Б.   с 

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

„Жилищна сграда с изгребна яма“  в   УПИ XII-146 /ПИ с идентификатор 04234.6966.3872/   

кв.11 с.Бистрица.  

        След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3425/24.09.2021г. от М.Д.М. с искане   за одобряване на 

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

изгребна яма“  в   УПИ XI-3067 /ПИ с идентификатор 04234.6969.3389/   кв.45  с.Бистрица.  

        След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1549/27.09.2021г. от В.М.- Д. ЕООД  с искане   за 

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



 

сграда с гараж и изгребна яма“  в  УПИ VIII-274 /ПИ с идентификатор 44063.6207.274/   

кв.13  м-т Врана – Лозен – Триъгълника    с.Лозен.  

       След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

 Заявителят  да се  уведоми  за  забележки по представената  документация: 

 

         7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2236/4/01.10.2021г. от  А.Б.Д.      с        

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

         „Детска градина, жилищна сграда и изгребна яма “  в   УПИ XLVII-3323 „За жс“  /ПИ с   

          идентификатор  68134.2046.3638/ кв.9 в.з. Малинова долина – 2 б част разширение. 

          Проектът е разработен в части: Архитектура, Конструкции, Електро, В и К, ОВК,  

          Геодезия, Ен. еф., Оц. ен. еф., Технология; Паркоустройство; ПБ.  

          ПУП предвижда ниско застрояване, разположено свободно с отреждане „Жм2“.  

          За територията са определени правила и нормативи, които предвиждат Пл  ≤ 25%;    

          Кинт       

          ≤  0.8; Озел   ≥  60%;   Кк  ≤ 8.5м. 

          Разположение на сградата в имота – свободно. 

          Изпълнени са изискванията на чл.169 ал.1 от ЗУТ от т.1 – до т.7. 

           Изпълнени са изискванията на чл.139 ал.3 от ЗУТ за взаимна съгласуваност. 

           Има пълнота на инженерните изчисления.  

           С оглед  на гореизложеното   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.  

     

    8.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1509/1/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД, Г.А. и .А. с искане   за одобряване на    

    инвестиционен проект за ново сградно водопроводно отклонение за обект „ Вилна  

    сграда“ в УПИ XLII-113, ПИ с идентификатор 68134.2046.3434, кв.9   в.з.Малинова  

    долина II б част разширение м.Дупките.  

          След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 

 

    9.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1513/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД и К.Д.    с искане   за  

    одобряване на   инвестиционен проект за ново сградно водопроводно отклонение за  

   „Съществуващо застрояване – Авторемонтна  работилница с офис и складови  

    помещение   в частичен II етаж в  ПИ с  идентификатор 44063.6214.2595    с.Лозен –  

    стопански двор. 

          След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 



 

 

    10.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1511/1/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД и Ц.Ц. при представителство на  

    Т.Л.     с искане   за  одобряване на   инвестиционен проект за ново  

    сградно водопроводно отклонение за обект: „Съществуваща жилищна сграда“  

    в  ПИ с  идентификатор 14831.6501.99 кв.49 с.Герман. 

          След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 

 

    11.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1426/1/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД и Й.С. с  искане   за  одобряване на    

    инвестиционен проект за  сградно водопроводно отклонение  

    за обект: „Съществуваща жилищна сграда“  в УПИ III-324 кв.28 с.Кривина.  

          След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 

 

    12.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1512/1/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД и А.Ц.  с  искане   за  одобряване на    

    инвестиционен проект за  ново  сградно водопроводно  

    отклонение  за обект: „Съществуваща жилищна сграда“  в УПИ XIV-1026 кв.62  

    с.Лозен.  

          След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 

 

     13.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1515/1/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД и „А.Б.“ ЕООД   с  

    искане   за  одобряване на   инвестиционен проект за  сградно водопроводно  

    отклонение  за обект: „Съществуващи  производствени халета и офис сграда на два  

    етажа  I – ви етап, ограда, противопожарен резервоар с хидрофорна уредба, котелна  

    централа и нафтово стопанство, външна водопроводна връзка, площадкови инжеенерни  

    мрежи“ в УПИ XVII-1462 кв.4 с.Казичене – Стопански двор.  

          След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 

 

     14.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1522/1/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД и  Г.Й.    с  

    искане   за  одобряване на   инвестиционен проект за  ново сградно водопроводно  

    отклонение  за обект: „Съществуваща еднофамилна жилищна сграда със сутерен и три  

    етажа“  в УПИ XV-3334 кв.34,   ПИ с  идентификатор  44063.6227.3334 с.Лозен.  



 

    След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 

 
     15.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1514/1/24.09.2021г. от К.К. –  

    представител на „Софийска вода“ АД и Д.М.     с  

    искане   за  одобряване на   инвестиционен проект за  сградно водопроводно  

    отклонение  за обект: „Съществуваща  сграда“  с  идентификатор 04234.6906.326.1  в   

    ПИ с  идентификатор 04234.6906.326  кв.20    в.з.Малинова долина – Герена.  

    След  преглед на внесената документация и станалите  разисквания  РЕСУТ  

                                                                                 РЕШИ:   

           Предлага на Главния инженер  да одобри проекта. 

 

 


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

