
                                            

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

01.03.2022г. 

 

 

1.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-428/03.02.2022г. от Б. Д. К.  с искане   за одобряване на 

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

сграда“ в  УПИVIII-28,91 /ПИ с идентификатор 04234.6964.3691/ кв.15А с.Бистрица.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1458/6/03.02.2022г.  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.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4325/2/03.02.2022г. от С.К. с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Две жилищни сгради- 

близнак и изгребни ями“ в УПИ XXIX-3288 /ПИ с идентификатор 55419.6702.3296/  

кв.10А  в.з.Косанин дол.  

 

4.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-463/04.02.2022г. от С.Л.Д. с искане за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“ в УПИ VIII-48053   /ПИ с идентификатор 14831.6501.1010/ кв.31а    

с.Герман. 

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-481/08.02.2022г. от П.В.Ч.   с искане  за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“ в УПИ II-767 /ПИ с идентификатор 14831.6538.767/ кв.25а  

с.Герман  м-т Бостаните.  

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4524/2/08.02.2022г. от Х.М.В.  с искане   за одобряване 

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

сграда с изгребна яма и ажурна ограда“  в УПИ ХII-587,589,609  /ПИ с идентификатор 

37914.6845.639/  кв.11   в.з.Китката с.Кокаляне.  

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4492/2/09.02.2022г. от С.К.  с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  „Жилищна сграда “  в  УПИ 

ХII-101  /ПИ с идентификатор 22472.7301.101/  кв.11 с.Долни Пасарел.  

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4475/2/10.02.2022г. от Р.Ъ., А.Р. и С.П.   с искане за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Пристрояване  на съществуваща жилищна сграда и изгребна яма“ /етап 1/ и „Нова 



жилищна сграда“ /етап 2/   в  УПИ V-3155  /ПИ с идентификатор 68134.2046.3378/  кв.10 

в.з.Американски колеж- Малинова долина 2 б част.  

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4003/3/10.02.2022г. от С.Д.С.   с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Жилищна сграда с 

изгребна яма, допълващо застрояване и плътна ограда “ в  УПИ XXV-987  /ПИ с 

идентификатор 35239.6108.987/ кв.54  с.Казичене.  

 

10.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-575/15.02.2022г. от И.М.М. с искане за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“ в УПИ II-2017 /ПИ с идентификатор 04234.6977.3650/    кв.88   

с.Бистрица. 

 

11.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-225/1/16.02.2022г. от Г.М.В.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за „Жилищна сграда, доп. 

застрояване – гараж и изгребна яма“  в УПИ VII-6958.33 „за жс“  /ПИ с идентификатор 

04234.6958.451/ кв.53 м-т Орешковица – с.Бистрица.  

 

12.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-613/16.02.2022г. от Г.М.В.  с искане   за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“  в УПИ VIII-6958.33 „за жс“  /ПИ с идентификатор 04234.6958.450/ 

кв.53 м-т Орешковица – с.Бистрица.  

 


