
    

 

                                                                           Утвърдил:................ 

                                                                          /Димитър Сичанов/ 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

30.04.2019г. 

 

1.Молба с вх.№РПН19-ГР94-1246/02.04.2019г.  от Г. И. М.   с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект  и издаване на разрешение за строеж  за проект по част  „В и К”  за 

еднофамилна жилищна сграда  в УПИ ХV-210 кв.13, с.Кокаляне.  

  

2.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1278/03.04.2019г.  от В.Н.Ф. чрез пълномощник И. Д.   с 

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

двуетажна еднофамилна жилищна сграда за сезонно обитаване с лятна кухня и гараж  в 

УПИ ХV-57 /ПИ с идентификатор 22472.7301.57/  кв.8  с.Пасарел.   

 

3.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1304/04.04.2019г.  от А.А.Т.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  пристройка и  и 

преустройство на жилищна сграда  в УПИ ІІІ-1484  /ПИ с идентификатор 04234.6970.3759/  

кв.24 с.Бистрица.  

 

4.Заявление с вх.РПН19-ТД26-418/04.04.2019г.  от „М.” ООД с управител М. М. Р. с 

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

допълващо застрояване  - гараж   в УПИ ХХVІІІ-1292 /ПИ с идентификатор 

44063.6223.4787/  кв.117 с.Лозен.  

 

5.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1289/04.04.2019г.  от Л.Я. и Р.Я. чрез пълномощник 

П.П.З    с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж за  допълващо застрояване  - гаражи и офиси  в УПИ ІV-1129 /ПИ с 

идентификатор 35239.6108.1129/  кв.63 с. Казичене.  

 

6.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1308/04.04.2019г.  от К.П.И.    с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  еднофамилна  жилищна 

сграда  в УПИ ІІ-3321,3322,3323 /ПИ с идентификатор 68134.2046.3605/  кв.9 

в.з.Малинова долина ІІ б част разширение м-т Дупките.  

 

      7.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1334/05.04.2019г.  от Д.П.    с искане   за одобряване на     

       нвестиционен проект и издаване   на  разрешение за строеж за  допълващо застрояване  -  

       гараж в УПИ І-1223  /ПИ с идентификатор 04234.6971.1223/  кв.74 с.Бистрица.   

 



8.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1406/10.04.2019г.  от Е.Х.Б.     с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  еднофамилна жилищна 

сграда  и изгребна яма   в УПИ Х-363  /ПИ с идентификатор 56624.7203.363/  кв.6 с.Плана.  

 

9.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1403/10.04.2019г.  от Х.И.Л.  и Е. В. Д.   чрез 

пълномощник К.Р.Б.  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на 

разрешение за строеж за  еднофамилна жилищна сграда   в УПИ ІІ-512,535  /ПИ с 

идентификатор 29150.7106.1089/  кв.53В с.Железница.  

 

10.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1397/10.04.2019г.  от Н.Н.Н. чрез пълномощник 

И.В.У.  с искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж за еднофамилна жилищна сграда  в УПИ ХІV-607 /ПИ с идентификатор 

04234.6906.2116/   кв.16 с.Бистрица.  

 

11.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1407/11.04.2019г.  от Н.Б.Б. и С.Ц.Б.  с искане  за 

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

жилищна сграда и изгребна яма  в УПИ VІ-446 /ПИ с идентификатор 37914.6848.446/   

кв.22А в.з.Михово блато с.Кокаляне.  

 

12.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1449/12.04.2019г.  от А.Л.Г. и Ж.П.Г.   с искане  за 

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

към  жилищна сграда в УПИ ІV-3692  /ПИ с идентификатор 04234.6970.3692/   кв.26 

в.з.Бистрица.  

 

13.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1460/12.04.2019г.  от Р.Г.И.   с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  жилищна сграда в УПИ 

ХІ-3393 /ПИ с идентификатор 39791.6003.3393/  кв.16  с.Кривина.  

 

14.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1484/15.04.2019г. от Ф.Х.Ф.   с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  еднофамилна  жилищна 

сграда с допълващо застрояване – гараж и изгребна яма  в УПИ  VІІІ-145   /ПИ с 

идентификатор 44063.6207.4860/   кв.14 м-т Врана – Лозен – Триъгълника. 

 

15.Заявление с вх.№РПН19-ТД26-486/17.04.2019г. от „К. П. 2000” ЕООД чрез 

управител Б.В.С.    с искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на 

разрешение за строеж за  пристройка и преустройство  на съществуваща вилна сграда   в 

ПИ с идентификатор 37914.6846.5470 по КК и КР на с.Кокаляне в.з. Китката.    

 

16.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1535/17.04.2019г.  от З.М.Г. и Й.Г.Г.   с искане  за 

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

сграда и изгребна яма  в УПИ ХV-41 /ПИ с идентификатор 04234.6970.41/   кв.15  

в.з.Бистрица – разширение. 
 


