
 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

05.11.2019г. 

 

1.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.  

 

2. Заявление  с вх.№РПН19-ГР94-3890/10.10.2019г. от А.С.  и Н.С. с искане  за 

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

сграда в УПИ ІІ-86 /ПИ с идентификатор 04234.6916.5086/  кв.8 в.з.Косанин дол.  

 

3.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3660/3/14.10.2019г.  от Т.Х.  и Ц.М. 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.  

 

4.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3926/15.10.2019г. 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. 

 

5.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3932/15.10.2019г. от Е.Т.  с искане  за одобряване на 

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

чл.154  от ЗУТ  за  жилищна сграда  в УПИ ІІІ-909 / ПИ с идентификатор 44063.6225.909/   

кв.60   с.Лозен.  

 

6.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3941/15.10.2019г.  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.  

 

7.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3987/17.10.2019г.  от  С.Г. и  Н.С   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.  

 

8.Заявление с вх.РПН19-ГР94-3994/18.10.2019г. от П.М.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  жилищна сграда  в ПИ с 

идентификатор 14831.6507.174 по КК и КР на с.Герман м-т Терасите.  

 



9.Заявление с вх.№РПН18-ГР94-4452/3/17.10.2019г. във връзка със заявление  

вх.№РПН18-ГР94-4452/20.12.2018г. от К.К. и Д.К.   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 УПИ ІХ-213 /ПИ с идентификатор 04234.6981.3675/, 

кв.88А  с.Бистрица.  

 

10. Заявление  с вх.№РПН19-ГР94-4025/22.10.2019г. от Ю.С.   с искане  за одобряване 

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

сграда с изгребна яма и допълващо застрояване - гараж  в УПИ ХХІІІ-174  /ПИ с 

идентификатор 04234.6916.174/  кв.23 в.з.Косанин дол.  

 

 

 

 


