
 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

13.10.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2937/15.09.2020г. от А.Б.И.   с  

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

„ Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма“  в УПИXI-67 /ПИ с идентификатор 

29150.7104.1450/  кв.23  с.Железница.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3015/23.09.2020г. от А.Б и В.И.   с искане   за 

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

сграда, гаражи и изгребна яма“  в ПИ с идентификатор 37914.6848.1656 по КККР на 

с.Кокаляне в.з.Бяла нива. 

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ТД26-1399/23.09.2020г. от „Д. Д. М.“ АД  с искане   за 

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

съоръжение- тръбен кладенец“  в ПИ с идентификатор 04234.6957.99 по КККР на 

с.Бистрица м-т Чипровица.  

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3014/23.09.2020г. от В.П.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.  

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1185/2/24.09.2020г.   от  Л.И и С.И. чрез 

пълномощник Й.П.   с искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на  

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

сграда”    в     УПИ ХІІ-208,209 /ПИ с идентификатор 44063.6226.208/    кв.141    с.Лозен.  

 

      6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3048/25.09.2020г. от Д.В. и  

      А.В.  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване  

      на разрешение за строеж за „Лятна кухня, пристройка на два етажа и  изгребна яма“  в  

      УПИ IX-608   /ПИ с идентификатор 14831.6501.608/  кв.15 с.Герман.  

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1269/4/28.09.2020г. от  М.Д., Т.Д. и М.Д.   с  искане     

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

„Пристройка  и надстройка на жилищна сграда ”  в    УПИ Х-1922  /ПИ с идентификатор   

44063.6230.1922/   кв.12  с.Лозен. 

 

8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3059/28.09.2020г. от П.Х.И  с  

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



„ Реконструкция, преустройство и пристройка на същ. еднофамилна жилищна  сграда“  в 

УПИ III -540  /ПИ с идентификатор 04234.6969.540/  кв.51  с.Бистрица  

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3074/29.09.2020г. от Т.П.С. пълномощник на К.К.П.   

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

„Склад за градински инвентар“  в УПИ II -2  /ПИ с идентификатор  68134.6001.209/  кв.37 

м-т Голямата локва – Търговски парк 2.  

 

10.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2347/2/29.09.2020г. от Б.В.Г.   с искане   за одобряване 

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

сграда“  в УПИ ХVI-3359 /ПИ с идентификатор 39791.6003.3359/ кв.5 с.Кривина.  

 


