
 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

08.10.2019г. 

 

1. Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2078/4/10.09.2019г.  във връзка със заявление с  

вх.№РПН19-ГР94-2078/30.05.2019г. от А.П.и К.К.-П. с  искане    за   одобряване на   

инвестиционен  проект и  издаване на разрешение за строеж   за еднофамилна жилищна  

      сграда   в УПИ ІІІ-    851  /ПИ с идентификатор 14831.6501.851/   кв.31а с.Герман.  

 

2.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3483/10.09.2019г. от Б.К. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  гараж  в УПИ ХХІІІ-87  

/ПИ с идентификатор 68134.2046.87/  кв.9 в.з.Малинова долина ІІ б част разширение м-т 

Дупките.  

 

3.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2977/2/12.09.2019г. във връзка със заявление с 

вх.№РПН19-ГР94-2977/31.07.2019г.   от Д.В.   с искане  за одобряване на инвестиционен 

проект и издаване на разрешение за строеж за  жилищна сграда с изгребна яма  в УПИ ІV-

65  /ПИ с идентификатор 22472.7302.308/  кв.8  с.Долни Пасарел.  

 

4.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3574/13.09.2019г. от Н.П. и С.С. с искане   за 

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

сгради и изгребна яма  в УПИ І-6,  /ПИ с идентификатор 04234.6985.6/  кв.90Г с.Бистрица.  

 

5.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3576/16.09.2019г.  от П.Б.   с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за еднофамилна жилищна 

сграда   в УПИ ХІІ-2321 /ПИ с идентификатор 04234.6966.3550/  кв.5 с.Бистрица. 

  

6.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-556/7/16.09.2019г. във връзка със заявление с 

вх.№РПН19-ГР94-556/14.02.2019г от А.Т.  с искане  за одобряване на инвестиционен 

проект и издаване на заповед за промяна по време на строителството  по чл.154 от ЗУТ  по  

част „В и К”  на   жилищна сграда с гараж, лятна кухня и работилница в УПИ Х-433,434 / 

ПИ с идентификатор 39791.6003.346/  кв.34  с.Кривина. 

 

7.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2916/4/17.09.2019г.  във връзка  със  заявление с вх.№ 

РПН19-ГР94-2916/26.07.2019  от  Г.Ф.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. 

 

       8.Заявление  с вх.№РПН19- ГР94-3620/19.09.2019г.  от В.Щ.       

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

        двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІХ-1006 /ПИ с идентификатор  

      14831.6501.1006/  кв.31а   с.Герман   м-т Смреката.  



       9.Заявление  с вх.№РПН19- ГР94-3631/20.09.2019г.  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.  

 

10.Заявление с 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.  

 

11.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3660/24.09.2019г.  от Т.Х. с искане  за одобряване на 

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

изгребна яма  в   УПИ І-31   /ПИ с идентификатор 56624.7203.2010/ кв.11 с.Плана.  

 

12.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3652/24.09.2019г.  от  С.Г. и Н.С. – Г.   с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

еднофамилна жилищна сграда  и  изгребна яма  в   УПИ ХІ-1075    /ПИ с идентификатор 

04234.6971.3682 / кв.84  с.Бистрица.  

 

13.Молба  с вх.№РПН19-ГР94-3474/09.09.2019г.  от М.Х.   с искане  за  издаване на 

разрешение за строеж за стопанска постройка – барака за съхранение на градински 

инструменти  в   УПИ ХІІІ-150   /ПИ с идентификатор 44063.6207.150 / кв.14 м-т Врана – 

Лозен – Триъгълника.  

 

 

 


