
        

                                              

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

08.06.2021г. 

 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-871/2/13.05.2021г.  от Д.Г.Ч.   с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  „Сграда F с кафе, офис и 

подземен гараж“ в УПИ ХХ-6937.2367, 6937.122 /ПИ с идентификатор 04234.6937.3495/ 

кв.4М   в.з.Манастира с.Бистрица.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1688/13.05.2021г.  от Т.И.Г.    с искане за одобряване на 

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

изгребна яма“ в УПИ I-1386 /ПИ с идентификатор 35239.6103.2421/ кв.11 с.Казичене. 

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1713/14.05.2021г.  от Г.Й.И. с искане за одобряване на 

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

сграда“ в УПИ VIII-89 /ПИ с идентификатор  44063.6207.4446/ кв.7 м-т Врана – Лозен – 

Триъгълника.  

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-404/2/14.05.2021г. от Б.Т.М.  с искане 

за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: 

„Хале за съхранение на строителна механизация“ в УПИ XII-437 /ПИ с идентификатор 

44063.6207.437/   кв.20 с.Лозен м-т Врана – Лозен - Триъгълника.  

 

      5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-535/5/14.05.2021г.   от  М.г.И.  с    

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

     „Жилищна  сграда с  изгребна яма“ в   УПИ XIII-2530     /ПИ с идентификатор   

      44063.6226.4877/  кв.141 с.Лозен.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1311/2/18.05.2021г. от В.П.Т.  с искане   за одобряване 

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

гараж“ в УПИ V-336 /ПИ с идентификатор 44063.6226.3510/   кв.49 с.Лозен. 

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1754/18.05.2021г. от Е.М.Г.  и   Б.К.Г.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Пристройка  и надстройка  на  съществуваща  жилищна сграда“   в  УПИ VI-245 /ПИ с 

идентификатор 04234.6966.245/  кв.6  с.Бистрица. 

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1128/2/19.05.2021г. от С.К.С.    с искане   за одобряване 

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



изгребна яма”  в  УПИ ХI-869  /ПИ с идентификатор 04234.6985.873/ кв.90б  в.з.Бистрица 

– разширение.  

 

     9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-457/4/20.05.2021г. от Т.Т.Т.   с        

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

    „Жилищна   сграда  и изгребна яма “  в УПИ XVII-681 /ПИ с  идентификатор 

     04234.6916.729/ кв.1 в.з. Косанин дол.  

 

10.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-399/2/21.05.2021г. от „С.Т. 2012“ ЕООД с управител 

С.К. чрез пълномощник А.В.  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и 

издаване на разрешение за строеж за   „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма”  в  

УПИ ХVI-3726 /ПИ с идентификатор 44063.6224.4878  / кв.93 с.Лозен.  

 


