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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

07.12.2021г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3062/2/05.11.2021г. и заявление с вх.№РПН21-ГР94-

3062/3/18.11.2021г. от М.С.   с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване 

на разрешение за строеж  за  „Работилница за автоуслуги “ в  УПИ II -43  /ПИ с 

идентификатор 29150.7104.43/ кв.9 с.Железница.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4003/08.11.2021г. 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.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4032/10.11.2021г. от В.Т. и И.Т.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Еднофамилна жилищна сграда “ в  ПИ с идентификатор 44063.6220.70 по КККР  на  

с.Лозен   м-т Чикерица. 

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4063/12.11.2021г. от Е.П. чрез пълномощник М.П.  с 

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

Допълващо застрояване към еднофамилна жилищна сграда “ в  УПИ XXV-197  /ПИ с 

идентификатор 14831.6520.197/ кв.30 м-т Врана – Лозен – Триъгълника.  

 

       5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2402/5/18.11.2021г.  от  В.З.  с искане за одобряване на    

       инвестиционен  проект и издаване на разрешение  

       за строеж  за „Еднофамилна  жилищна   сграда и изгребна яма “  в   ПИ с идентификатор  

       14831.6507.246  по КККР на с.Герман.  

 

       6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2400/2/18.11.2021г.  от  Л.М.М.,  

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

       за „Жилищна   сграда“  в   ПИ с идентификатор 37914.6848.1773 по КК и КР на  

       с.Кокаляне,  м- т Бяла нива.  

 

 7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2724/1/18.11.2021г. от Е.Т. и  С.Т.  чрез 

пълномощник Й.П.  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на 

разрешение за строеж за   „Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма  “ в  УПИ X-

1070  /ПИ с идентификатор 55419.6704.363/ кв.6 в.з.Градище.  

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4157/19.11.2021г. и заявление с вх.№РПН21-ГР94-

4157/1/22.11.2021г. от С.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.   

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3041/2/23.11.2021г. от П.Т. чрез пълномощник К.В.А.  

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

„Еднофамилна жилищна сграда  и изгребна яма в  УПИ XIV-789  /ПИ с идентификатор 

22472.7301.789/ кв.11 с.Долни Пасарел. 

 

10.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4194/23.11.2021г. от П€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.  

 

11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2294/4/24.11.2021г. от Е.К. с искане   за одобряване на 

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

на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 37914.6848.1815 с.Кокаляне.  

 

12.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3158/2/24.11.2021г. от С.В и Б.П.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за   

„Преустройство и пристройка на съществуваща жилищна сграда и изгребна  яма “  в   

УПИ III-988,987  /ПИ с идентификатор 35239.6108.988/  кв.54 с.Казичене.  

 

      13.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3643/2/25.11.2021г. от В.П.К.  с искане   за одобряване  

      на инвестиционен проект и издаване на разрешение за  

      строеж  за „ Еднофамилна жилищна сграда“  в УПИ ХVIII-3272,3274 /ПИ с идентификатор  

      68134.2046.3699/   кв.7 в.з.Малинова долина 2 б част – разширение. 

 

14.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1549/2/26.11.2021г. от В.В.Д. ЕООД  с искане   за 

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

сграда с гараж и изгребна яма“  в  УПИ VIII-274 /ПИ с идентификатор 44063.6207.274/   

кв.13  м-т Врана – Лозен – Триъгълника    с.Лозен.  

 

15.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2454/2/26.11.2021г.  от Р.И. и Г.И.   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 ПИ с идентификатор 55419.6707.2155 по КККР на с.Панчарево м-т Дебело гуно.  

                                                      

 


