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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

10.11.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3264/14.10.2020г. от Т.В.К.  с  

искане   за  издаване на разрешение за строеж за „Допълващо застрояване – кладенец за 

собствени потребности“  в  ПИ с идентификатор29150.7108.1056 по КККР на с.Железница 

м-т Ярема.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2731/2/14.10.2020г. от С.С.К.   с искане   за одобряване 

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

сграда и допълващо застрояване – изгребна яма“   в УПИ ХI-683 /ПИ с идентификатор 

22472.7301.683/  кв.16 с.Долни Пасарел.  

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1894/2/15.10.2020г. от Н.З.Н. чрез пълномощник Д.Й.  

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

„Сграда на допълващо застрояване – авторемонтна работилница” в УПИ ХІІІ-1309 /ПИ с 

идентификатор 04234.6970.1309/  кв.63 с.Бистрица.  

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3322/19.10.2020г. от П.В.В. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Жилищна сграда с изгребна яма и гараж“  в УПИ VI-3328 /ПИ с идентификатор 

68134.2046.3328/  кв.12  в.з.Малинова долина – II б част разширение – м-т Дупките  

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2237/2/20.10.2020г. от Б.К.Ф.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда“  в ПИ 

с идентификатор 56624.7204.519 по КККР на с.Плана.  

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3357/21.10.2020г. от  К.Н.Б. чрез пълномощник Ж.Ч.  

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

„Еднофамилна жилищна сграда“  в УПИ XIV-325 /ПИ с идентификатор 04234.6966.3467/  

кв.3М  в.з.Манастира с. Бистрица. 

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2407/2/21.10.2020г. от П.П.П.   с искане   за одобряване 

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

сграда“  в УПИ VIII-256 /ПИ с идентификатор 14831.6501.256/ кв.41 с.Герман.  

 

8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1872/2/21.10.2020г. от Г.Д. с искане   за одобряване на 

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



чл.154 от ЗУТ  за „Допълващо застрояване – гараж”  ”  в  ПИ с идентификатор 

37914.6846.5463 по КККР на с.Кокаляне в.з.Китката.  

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2936/2/22.10.2020г. от Е.Х.Б. и Н.С.У.     с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   

„Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване: изгребна яма, гараж, 

работилница, покрита тераса”  в УПИ ІІІ-14 /ПИ с идентификатор 44063.6222.14/   кв.79  

с.Лозен.  

 

10.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2853/2/22.10.2020г. от В.Е.С. и К.К.   с искане   за 

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

Еднофамилна жилищна сграда“  в УПИ ХХII-405 /ПИ с идентификатор 68134.2050.9/  кв.2   

в.з.Американски колеж, в.з.Малинова долина II б част.  

 

11.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3376/22.10.2020г. от З.Ш.К.с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Вилна  сграда и изгребна яма “  в УПИ ХIII 287 /ПИ с идентификатор04234.6905.287/  

кв.19   в.з.Малинова долина – Герена.  

 

12.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3014/2/26.10.2020г. от В.Я.    с искане   за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ на „ Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда “  в 

УПИ I-194  кв.32   с.Герман.  

 


