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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

09.11.2021г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2108/4/15.10.2021г. от Щ.И.К   с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Гараж, изгребна яма и 

надстройка на жилищна сграда“  в УПИ V-296 /ПИ с идентификатор 39791.6004.296/  

кв.36 с.Кривина.  

 

       2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2425/2/19.10.2021г. от С.П.  и Д.К.  с  искане   за  

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

       жилищна сграда, пристройка и надстройка“ в УПИ II-620 /ПИ с идентификатор  

       04234.6906.2023/  кв.15 в.з.Малинов   долина – Герена.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21- ГР94-3751/19.10.2021г.  от М.Б.   с искане  за одобряване на 

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

чл.154 от ЗУТ  на  покривната конструкция на   „Еднофамилна жилищна  сграда“ в  ПИ с 

идентификатор 14831.6508.303 по КККР на с.Герман   м-т Терасите. 

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3771/20.10.2021г. от Д.С.   с искане   за одобряване на 

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

сграда“  в УПИ ХIII-205 /ПИ с идентификатор 68134.2046.205/   кв.14 в.з.Малинова 

долина 2 б част – разширение м.Дупките.  

 

5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2034/5/21.10.2021г.  от Г.С.Г.   с искане за одобряване 

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

допълващо застрояване и изгребна яма“ и „Допълващо застрояване – гараж“  в УПИ LX-

2096 /ПИ с идентификатор 04234.6916.2096/   кв.47 в.з.Косанин дол.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3397/2/26.10.2021г. от Б.И. чрез пълномощник  К.Б.    

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

„Жилищна сграда с изгребна яма“  в   УПИ XII-146 /ПИ с идентификатор 04234.6966.3872/   

кв.11 с.Бистрица.  

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1715/26.10.2021г.  от „Д.К.“ ЕООД с управител Д.В. 

чрез п-к „М- И.“ ЕООД   с искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на 

заповед за промяна по време на строителството по чл.154 от ЗУТ   на   „Еднофамилна 

жилищна  сграда“ в  УПИ II-054052  /ПИ с идентификатор 29150.7106.1065 и 

29150.7106.1066/  кв.53Г с.Железница  

 

 



 


