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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

03.08.2021г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1163/09.07.2021г. от  „Л. И.“ ЕООД с управител Д.И.  

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

„Три жилищни сгради с изгребна яма“ в ПИ с идентификатор 44063.6221.4853 по КККР 

на с.Лозен м-т Брождан.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2506/12.04.2021г. от М.К.Г. пълномощник на Н.Г.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.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2151/2/12.07.2021г. от М.Б.Г.    с искане   за одобряване 

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

сградаа“  в  ПИ с идентификатор  37914.6847.1413 по КККР на с.Кокаляне м-т 

Свлачището“. 

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2507/12.07.2021г.  от Б.Л.Г. пълномощник на В.Г. с 

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

„Еднофамилна жилищна сграда “  в  УПИ XXXV-2048 /ПИ с идентификатор 

37914.6843.2048/ кв.22а в.з.Михово блато с.Кокаляне.  

 

5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1933/2/12.07.2021г.  от Х.И.С. и С.Г.С.  с искане  за 

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

сграда с гараж“  в  УПИ VI-89  /ПИ с идентификатор 44063.6207.4447/ кв.7   м-т Врана – 

Лозен – Триъгълника. 

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-955/2/14.07.2021г.  от „Б.А.М.ЕООД с управител А.К.   

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

„Вила Дарма с изгребна яма“  в УПИ ХIII-1518    /ПИ с идентификатор /04234.6970.1518/ 

кв.26 в.з. Бистрица. 

 

7.Заявление с вх.№РПН21- ГР94-2561/14.07.2021г.  от С.М.      с искане  за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ   на част „В и К“   за  обект  „Еднофамилна жилищна сграда “  в   УПИ 

XХV- 3263,3264   /ПИ с идентификатор 04234.6915.3263/   кв.42а   в.з.Косанин дол.  

 



8.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-934/3/20.07.2021г.  от „Д. С.“ ООД с управител Б. Б. 

П.   с искане за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж 

за  „Две еднофамилни жилищни сгради, изгребни ями и ограда“, Подобект „Сграда 1 „  и  

Подобект „Сграда 2“  в УПИ ХХII-2321 /ПИ с идентификатор /04234.6966.3549/ кв.5 

с.Бистрица м-т Шараново бърдо. 

 

     9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2201/2/21.07.2021г. от С.Д.С. като  

     пълномощник на С.Т.Б.с искане за одобряване на инвестиционен  

     проект и издаване  на разрешение за строеж за  „Редови  жилищни  сгради “  в УПИ ХIХ- 

     778   /ПИ с  идентификатор 68134.2046.778/  кв.9  в.з. Малинова долина – 2 б част  

     разширение м-т Дупките.  

 

 

 

 


