
            

                                             Утвърдил:.............................. 

                                                                          /Николай Гюров/  

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

02.02.2021г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-10/05.01.2021г. от М.И.Н.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Еднофамилна  къща”  в  

УПИ XIII-1019 „За жс“   /ПИ с идентификатор 04234.6921.1578/ кв.20 в.з.Бункера – 

разширение.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-11/05.01.2021г. от М.Д.П.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Еднофамилна  къща”  в  

УПИ XIV-1019 „За жс“   /ПИ с идентификатор 04234.6921.1579/ кв.20 в.з.Бункера – 

разширение.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-12/05.01.2021г. от П.С.П.  с искане   за одобряване на 

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

чл.154  ал.5 от ЗУТ   на  „ Еднофамилна жилищна сграда и  допълващо застрояване : 

гараж, покрит басейн и изгребна яма“  в  УПИ V-949,950,951 /ПИ с идентификатор 

04234.6971.3765/ кв.32 с.Бистрица.  

 

      4.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1342/6/13.01.2021г. от А.К.  управител на  „  А.- Х.“  

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

      строеж  за   „Пристройка и преустройство на сграда в Шоу  рум”  в  УПИ ІІ-1955  /ПИ с   

      идентификатор 68134.6970.3467/    кв.90   с.Бистрица.  

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3773/2/14.01.2021г. от К.И.С.и Д.Т.С. с искане   за 

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

вилна  сграда и изгребна яма “  в УПИ XXVII-326  /ПИ с идентификатор  55419.6708.3169/  

кв.21   в.з. Беликата  с. Панчарево.  

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3838/2/18.01.2021г. от В.Я. и Й.М.  с искане   за 

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

строителството  по чл.154  ал.5 от ЗУТ   на   

      „ Еднофамилна жилищна сграда“  в  УПИ IX-453  / ПИ с идентификатор  44063.6230.453/    

      кв.136   с.Лозен.  

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3911/2/18.01.2021г. от А.С.Т.  с искане   за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда ”  в УПИ ІХ-50  /ПИ с идентификатор 

68134.2046.460/  кв.13  в.з. Малинова долина ІІ б част – разширение.  



8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3015/4/20.01.2021г. от А.Б. и В.И. с искане   за 

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

сграда, гаражи и изгребна яма“  в ПИ с идентификатор 37914.6848.1656 по КККР на 

с.Кокаляне в.з.Бяла нива. 

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-97/12.01.2021г. от  Б.И.Б.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект  - фаза идеен проект  за „Жилищна сграда с гараж и изгребна яма – 

Етап  1 “  в  УПИ XVIII-331  /ПИ с идентификатор 44063.6226.3514/  кв.45 с.Лозен.  

 

 

 

 


