
 

 

 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

03.12.2019г. 

 

1. Заявление с вх.№РПН19-ГР94-4247/07.11.2019г. от  В.Ц.    с   

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

за  „Жилищна сграда ”  в УПИ ХLV-89  /ПИ с идентификатор 68134.2046.2511/   кв.9  

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

 

2.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-4246/07.11.2019г.  от А.А.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект  и издаване на разрешение за строеж за „Гаражи – допълващо 

застрояване” в УПИ ХІ-98 /ПИ с идентификатор 68134.2046.98/  кв.9 в.з.Малинова долина 

ІІ б част разширение м-т Дупките.  

 

3.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3633/2/07.11.2019г. във връзка със заявление  

вх.№РПН19-ГР94-3633/20.09.2019г.от С.И. с искане  за одобряване на инвестиционен 

проект и издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”    в УПИ ХVІІІ-1170  

/ПИ с идентификатор 35239.6108.1170/  кв.70   с.Казичене.  

 

4.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-4293/12.11.2019г.  от П.Д.   с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на заповед за промяна по време на строителството  по 

чл.154 от ЗУТ на  „Жилищна сграда”  в  ПИ с идентификатор 14831.6507.197 по КК и КР 

на с.Герман м-т Терасите. 

 

       5.Заявление  с вх.№РПН19- ГР94-4299/12.11.2019г.  от К.Б.       

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

       „Еднофамилна жилищна сграда”  в УПИ VІ-1615 /ПИ с идентификатор 04234.6907.1615/  

       кв.1   в.з. Бункера.  

 

       6.Заявление  с вх.№РПН19- ГР94-4309/13.11.2019г.  от Н.С., Б.Д.  и   Б.М.с искане   

       Одобряване  на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за „  

       Допълващо застрояване – склад”   в УПИ ІІІ-107   /ПИ с идентификатор 04234.6966.107/    

       кв.9  с.Бистрица. 

 

7.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-4331/14.11.2019г.  от П.В. с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на заповед за промяна по време на строителството по 

чл.154 от ЗУТ   на малкоетажна  жилищна сграда с изгребна яма   в  УПИ VІІІ-682, /ПИ с 

идентификатор 04234.6906.2057/ кв.3, в.з.Малинова долина – Герена   

 

       8.Заявление  с вх.№РПН19- ГР94-4336/15.11.2019г.  от  П.Д. и   Ф.Т. с искане  



       одобряване на инвестиционен проект и  издаване на разрешение за строеж  за  „Два броя  

       редови жилищни сгради и изгребна яма ” в УПИ  ХХVІІ-3288   /ПИ с идентификатор  

       55419.6702.3295 /  кв.10А   в.з. Косанин дол  

 

       9.Заявление  с вх.№РПН19- ГР94-4346/18.11.2019г.  от С.Х.   и   Р.Х.    чрез  

       пълномощник И.П.  с искане одобряване на инвестиционен проект и издаване на  

       разрешение за строеж  за   „Пристройка  на  жилищна сграда”     в   УПИ ХХ-32,33     /ПИ   

       с идентификатор  04234.6907.1667/   кв.4   в.з.Бункера. 

 

10.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-4353/18.11.2019г. от И.П.   и С.М.  с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Преустройство, пристройка и надстройка на  жилищна сграда”   в УПИ ХІ-509  /ПИ с 

идентификатор 55419.6706.1048/  кв.23   с.Панчарево. 

 

11.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-4367/18.11.2019г.  от Л.М.   с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за еднофамилна  жилищна 

сграда  и  изгребна яма  в   УПИ ХХ-357    /ПИ с идентификатор 04234.6906.357/    кв.12    

в.з.  Малинова долина – Герена.  

 

12. Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3892/2/15.11.2019г.  във връзка със  заявление с 

вх.№РПН19-ГР94-3892/10.10.2019г.   от  Г.Г.    с искане  за одобряване  на  

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за еднофамилна жилищна 

сграда с изгребна яма  в  УПИ ХХ-453 /ПИ с идентификатор 14831.6501.951/ кв.3 

с.Герман.  

 

 

 


