
                                           Утвърдил:.............................. 

                                                                          /Николай Гюров/  

 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

11.10.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3643/7/14.09.2022г. от Л.С.Б.   с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда“ в УПИ ХХ-619 /ПИ с идентификатор 04234.6906.2127/  кв.15 

в.з.Малинова долина – Герена.  

 

2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1226/2/14.09.2022г. от С.П.Д.  с искане за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Две жилищни сгради и 

изгребна яма“ в УПИ VI-120   /ПИ с идентификатор 44063.6207.120/ кв.13 м-т Врана – 

Лозен – Триъгълника.  

 

       3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2153/2/15.09.2022г. от  М.Н.Б.  и О.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.  

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4444/1/15.09.2022г. от Й.Н.Й.   с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда и изгребна яма “ в УПИ III-48 /ПИ с идентификатор 04234.6966.48/  кв.20  

с.Бистрица.  

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2377/2/19.09.2022г. от П.И.С. с искане   за одобряване 

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

УПИ II-161  /ПИ с идентификатор 35239.6103.2480/  кв.10 с.Казичене.  

 

6.Заявление с вх.№РПН17-ГР94-4193/2/20.09.2022г.  от Б.С.П.   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 и изгребна яма“  в  УПИ V-16  

/ПИ с идентификатор 04234.6907.1607/ кв.3 в.з.Бункера.  

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3840/4/21.09.2022г. от Д.Т.П.  с искане   за одобряване 

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

надстрояване  на жилищна сграда и изгребна яма“  в УПИ VIII-59  /ПИ с идентификатор 

68134.2046.427/ кв.14 в.з.Малинова долина 2 б част разширение.  

 

8.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1331/5/26.09.2022г. от Я.Р.Г. пълномощник на Р.   с 

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



„Допълващо застрояване работилница – ремонт на домакински електроуреди, зимна 

градина и лятна кухня“ в УПИ ХI-270 /ПИ с идентификатор 39791.6004.270/ кв.24 

с.Кривина.  

 

9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2958/20.09.2022г.  от Д.П.З. и М.К.  с искане  за 

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

строителството  по чл.154 от ЗУТ за обект: „ Двуфамилна жилищна сграда“  в  УПИ I-139  

/ПИ с идентификатор 39791.6004.4282/ кв.18 с.Кривина.  

 

10.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2026/4/19.09.2022г.  от З.Х. и Т.Х. 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 – къща 2“  в  УПИ XVIII-2957 /ПИ с идентификатор  55419.6702.3200/ кв.10а  

в.з.Косанин дол.  

 

 

 


