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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

01.02.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3771/2/11.01.2022г. от Д.А.С.   с искане   за одобряване 

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

жилищна сграда“  в УПИ ХIII-205 /ПИ с идентификатор 68134.2046.205/   кв.14 

в.з.Малинова долина 2 б част – разширение м.Дупките.  

 

2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-89/11.01.2022г. от П.В.Д.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  фаза: идеен проект   за „ 

Еднофамилни жилищни сгради“  в УПИXVI-349 /ПИ с идентификатор 55419.6701.349/   

кв.21А м-т Детски град с.Панчарево.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4412/2/11.01.2022г.  от Д.С. и Т.И.    с искане  за 

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

строителството по чл.154 от ЗУТ  за обект „ Жилищна сграда с гараж и изгребна яма“   в 

УПИ XVII-339/ ПИ с идентификатор  04234.6906.339/ кв.13   в.з.Малинова долина – 

Герена.  

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1452/4/12.01.2022г. от Л.Р. с искане   за одобряване на 

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

работилница“ в УПИ VI-9 /ПИ с идентификатор 68134.6722.9/ кв.1 м-  Градина – Изток.   

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-120/12.01.2022г. от Е. П. чрез пълномощник М.П.  с 

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

Допълващо застрояване – две покрити паркоместа към еднофамилна жилищна сграда “ в  

УПИ XXV-197  /ПИ с идентификатор 14831.6520.197/ кв.30 м-т Врана – Лозен – 

Триъгълника.  

 

6.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-103/12.01.2022г. от И.В., К.В. и А.В.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за „ Две 

жилищни сгради и допълващо застрояване изгребна яма“  в УПИ VII-270 /ПИ с 

идентификатор 68134.2046.270/   кв.7 в.з.Американски колеж -  2 б част.  

 

7.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-126/13.01.2022г. от А.С.   с искане   за одобряване на 

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

сграда“  в ПИ с идентификатор 14831.6508.312 по КККР на с.Герман м-т Терасите.  

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1458/4/13.01.2022г.  от „Т.“ ЕООД   с искане   за 

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



строителството  по чл.154 от ЗУТ на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – Сграда №7  в  

ПИ с идентификатор 04234.6939.583  по КККР на с.Бистрица.  

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1792/2/13.01.2022г.  от „Т.“ ЕООД   с искане   за 

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

строителството  по чл.154 от ЗУТ на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – Сграда №5  в  

ПИ с идентификатор 04234.6939.583  по КККР на с.Бистрица.  

 

10.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-436/4/14.01.2022г. от Н.К.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Жилищен комплекс  от  

еднофамилна къщи“ в ПИ с идентификатор 44063.6235.23 по КККР  на  с.Лозен   м-т 

Джуджин азмак. 

 

11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4293/2/14.01.2022г. от С.Б. и П.Б.  с искане за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж и изгребна яма“  в  УПИ VI-32,2528  /ПИ с 

идентификатор 04234.6916.9111/  кв.44  в.з.Косанин дол.  

 

12.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-152/14.01.2022г. от И.Г.  с искане за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“  в  ПИ с идентификатор 14831.6507.16 по КККР на с.Герман м-т 

Терасите.  

 

13..Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2506/2/12.01.2022г. от М.Г. пълномощник на Н.Н.  с 

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

„Навес за паркиране на автомобили” в УПИ ІІІ-671 /ПИ с идентификатор   

04234.6969.3412/   кв.93 с.Бистрица.  

 

14.Заявление с  вх.№РПН21-ГР94-4157/4/19.01.2022г. от С.И. с искане   за одобряване 

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

жилищна сграда и изгребна яма “ в  УПИ III -2528  /ПИ с идентификатор 04234.6916.9108/  

кв.44  в.з.Косанин дол.   

 

 


