
Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

07.07.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1643/10.06.2020г. от А.В.С.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Преустройство  към  

еднофамилна жилищна сграда”  в УПИ ХVІІІ-726 /ПИ с идентификатор 04234.6969.3761/  

кв.95 с.Бистрица.  

2. Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1679/12.06.2020г. от Д.М.М. 

чрез пълномощник Ц.М.     с  искане    за   одобряване на   

инвестиционен проект и  издаване на разрешение за строеж     за  „Еднофамилна жилищна  

сграда ”  в     УПИ ІІІ-789  /ПИ с идентификатор  44063.6228.4788/   кв.25 с.Лозен. 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1695/15.06.2020г. от Г.М.     с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за 

      „Жилищна сграда”  в УПИ ХІІ-1080 /ПИ с идентификатор 44063.6224.1080/ кв.96  

      с.Лозен.  

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1704/15.06.2020г. от С.А.Г.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за 

      „Вилна сграда и изгребна яма ”  в  ПИ с идентификатор 37914.6846.125 по КККР на  

       с.Кокаляне в.з.Китката.  

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1711/15.06.2020г. от К.М.И.   с   

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

за  „Пристройка на гараж  към еднофамилна жилищна сграда ”  в     УПИ ХІІ-359  /ПИ с  

идентификатор  22472.7301.871/   кв.40 с.Долни Пасарел. 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1661/1/16.06.2020г. във връзка със заявление с 

вх.№РПН20-ГР94-1661/11.06.2020г. от С.Д.С. и Д.М.Ц.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „ Еднофамилна жилищна 

сграда”  в УПИ ХХV-529 /ПИ с идентификатор 29150.7107.1722/  кв.46  с.Железница.  

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1746/17.06.2020г. от Б.Л.А.     с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за 

      „Еднофамилна  жилищна сграда”  в УПИ ХІІІ-269 /ПИ с идентификатор 14831.6501.269/  

       кв.30 с.Герман.   

8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1785/19.06.2020г. от Г.Т.К.      с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за 

      „Еднофамилна  жилищна сграда с изгребна яма ”  в УПИ ХІ-2660   /ПИ с идентификатор  

       04234.6966.2660/   кв.5   с.Бистрица.   

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1808/19.06.2020г. от М.А.Р.     с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за 

      „ Жилищна сграда и изгребна яма ”    в    УПИ VІІІ-2922       /ПИ с идентификатор  

      04234.6915.2922/ кв.10 в.з.Косанин дол.  

 

 

 

 


