
 

 

                                                                  

 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

25.06.2019г. 

 

      1.Заявление с вх.РПН19-ГР94-2011/27.05.2019г.  от Д.П.П   с  

       искане   за одобряване на инвестиционен 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. 

 

2.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2039/28.05.2019г. от В.Ц. и  Б.Ц.  с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за оранжерия в 

център за екологично отглеждане на билки и лечебни растения „Оренда” в  ПИ с 

идентификатор 04234.6998.4 по КК и КР на  с.Бистрица.  

 

3.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2078/30.05.2019г. от А.Б.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.  

 

4.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2109/31.05.2019г.  от М.М.М. с искане   за одобряване 

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

сграда и изгребна яма в УПИ ХІV-208  /ПИ с идентификатор 68134.2046.208/  кв.14 

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

 

5.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2133/03.06.2019г. от Л.С. и М.С.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в  ПИ с идентификатор 04234.6950.644 по 

КК и КР на с.Бистрица.  

 

6.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1162/2/04.06.2019г.  от С.Г.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 ХХІІ-133 /ПИ с идентификатор 

04234.6907.1635/  кв.19, в.з.Бункера – разширение.  

 

7.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2154/04.06.2019г.  от М.Г.Л. чрез пълномощник О.Л.  

с искане   за одобряване на инвестиционен проект /фаза идеен проект/  и издаване на 

разрешение за строеж за  пристройка към вилна сграда с допълващо застрояване в УПИ Х-

1052  /ПИ с идентификатор 55419.6704.3250/  кв.2 в.з.Градище.  

 



8.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2181/05.06.2019г.  от А.Г.В. с искане  за одобряване на 

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

идентификатор 14831.6506.1312  с.Герман  м-т Терасите.  

 

9.Заявление с вх.РПН19-ГР94-2199/06.06.2019г.  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.  

 

10.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2223/07.06.2019г. от З.Х.М.     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 14831.6506.440 по КК и КР на 

с.Герман м-т Терасите.  

 

11.Заявление с вх.№РПН19-ТД26-696/1/11.06.2019г. от С.Р – Зам. Кмет на Район 

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

за строеж за  Спортна площадка в УПИ І – „За спорт и озеленяване”   кв.52  с.Долни 

Пасарел.  

 

 

 


