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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

08.11.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1042/1/12.10.2022г. от А.К.К.  с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда и изгребна яма “ в УПИ V-959 /ПИ с идентификатор 44063.6224.959/   

кв.98 с.Лозен. 

 

2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1590/2/12.10.2022г. от Б.С.Д.  чрез пълномощник В.Ц  

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

„Четири  жилищни сгради с подземни гаражи“ в УПИ IХ-189,190,1943,1944 /ПИ с 

идентификатор 04234.6915.3166/ кв.41 в.з.Косанин дол.  

 

3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2591/2/12.10.2022г. от Й.С.А. с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за делба на „Същ. овчарник“   

в ПИ с идентификатор 29150.7107.323 с.Железница.  
 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4467/3/12.10.2022г.  от Т.Б.П. и Е.Д.С.  с искане  за 

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

строителството  по чл.154 от ЗУТ за обект: „ Второстепенна постройка на допълващо  

застрояване – лятна кухня и плътна ограда“  в  ПИ с идентификатор 22472.7406.145   

с.Долни Пасарел  м.т ренов дол.  

 

5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-501/8/13.10.2022г.  от Н.Г.М.   с искане  за одобряване 

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

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

ХXV-130 /ПИ с идентификатор 04234.6938.3732/ кв.8мб  в.з.Бистрица – Манастира. 

 

6.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1103/13/17.10.2022г. от Й.С.Й.  с искане  за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гаражи и изгребна яма“ в 

УПИ II-642 /ПИ с идентификатор 37914.6843.642/ кв.17 с.Кокаляне.  

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3059/3/30.09.2022г. от П.Х.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: „Реконструкция, преустройство и пристройка  на еднофамилна 

жилищна сграда“ в УПИ III-540 /ПИ с идентификатор 04234.6969.540/ кв.51 с.Бистрица. 

 

8.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-226/3/21.10.2022г. от Н.С.Я.  с искане  за одобряване на 

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



изгребна яма  и подпорна стена“ в УПИ XIII-84  /ПИ с идентификатор 55419.6708.84/   

кв.9  в.з.Беликата. 

 

       9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2153/4/19.10.2022г. от  М.Н.Б. и О. Ж. – М. Д.  с     

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

      „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и  подпорна стена“ в  УПИ IV-1584   /ПИ с   

       идентификатор  04234.6970.3804 /  кв.10  с.Бистрица.  

 

10.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2467/3/20.10.2022г. от Л.Д.П.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект за възстановяване на строителни книжа за жилищна 

сграда в УПИ V-192 /ПИ с идентификатор 35239.6102.192/ кв.18 с.Казичене.  


