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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

04.01.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-436/3/01.12.2021г. от Н.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. 

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1939/01.12.2021г. от „А Б Ай К.“  ООД с управител 

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

за „Две еднофамилни жилищни сгради„ в  УПИ IX-639  /ПИ с идентификатор 

55419.6708.639/  кв.31  в.з.Беликата  с.Панчарево.   

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4279/01.12.2021г.  от Н.И.К.    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“ в УПИ Х-1081 кв.83 с.Бистрица.   

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4293/03.12.2021г. 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.  

 

5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4304/06.12.2021г. от В.И.Г.   с искане за одобряване на 

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

съществуваща  жилищна сграда“  в  УПИ V-1106  /ПИ с идентификатор 44063.6223.1106/  

кв.75 с.Лозен.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4319/06.12.2021г. от Е.Д.М.   с искане за одобряване на 

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

допълващо застрояване гараж и изгребна яма“  в  УПИ Х-2413  /ПИ с идентификатор 

04234.6938.3586/  кв.19 с.Бистрица.  

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3954/3/07.12.2021г. от С.И. и С.С.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“  в УПИ IХ-1360 /ПИ с идентификатор 

04234.6908.1737/  кв.15 с.Бистрица. 

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4325/07.12.2021г. 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.  

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-36672//08.12.2021г.  от Д.В. и А.В.    с искане  за 

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

строителството по чл.154 от ЗУТ  за  „обект 2: Пристройка на два етажа-антре и баня“ в 

УПИ IХ-608 /ПИ с идентификатор 14831.6501.608/  кв.15  с.Герман.   

 

10.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3666/5/13.12.2021г. от В.П. пълномощник на Г.Я. 

управител „С.К.“ ЕООД  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване 

на разрешение за строеж  за „ Пункт за ГТП и търговски склад“  в  ПИ с идентификатор 

44063.6216.2503 по КККР на с.Лозен.  

 

11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4412/13.12.2021г.  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.  


