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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

14.06.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2419/9/25.05.2022г. във връзка със заявление с 

вх.№РПН21-ГР94-2419/8/11.05.2022г. от Б.Ц.  с искане   за одобряване на инвестиционен 

проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Спомагателна постройка за строителство 

в земеделски земи без промяна на предназначението“ в ПИ с идентификатор 

04234.7005.607 по КККР на с.Бистрица.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3900/3/26.05.2022г. от В.В.Я.     с искане   за одобряване 

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

сграда и изгребна яма“  в УПИ ХII-492 /ПИ с идентификатор 04234.6914.5433/  кв.51 

с.Бистрица в.з.Косанин дол.  

 

      3.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-3198/5/13.05.2022г.  от Г.В.Д  и И.Д.Й. с искане  

      одобряване на инвестиционен  проект и издаване на  

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

      жилищна сграда и изгребна ямя”  в УПИ ХXII- 55/  ПИ с  идентификатор 44063.6207.4831/  

       кв.9  м-т Врана – Лозен – Триъгълника. 

 

4.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1034/3/19.05.2022г.  от З.П.Ж.   с искане  за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ  на  „Вилна сграда“ в УПИ ХIХ-5706 /ПИ с идентификатор 

04234.6917.5757/  кв.20   в.з.Косанин дол.  

 

5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-699/3/20.05.2022г. от С.Г.С. с искане   за одобряване на 

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

изгребна яма“  в УПИ ХХII-3240 /ПИ с идентификатор 04234.6916.3240/  кв.23  

в.з.Косанин дол.  

 

6.Заявление с вх.№РПН18-ДИ05-1534/1/20.05.2022г. от С.Х.Д.  с искане  за одобряване 

на идеен инвестиционен проект  за „Семеен хотел“  в УПИ II-155 /ПИ с идентификатор 

68134.2046.155/  кв.2  в.з.Малинова долина – 2 б част разширение Дупките.  

 

7.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1066/2/30.05.2022г. от Д.И.П.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за „Пристройка към 

жилищна сграда“ в  УПИ VI-613  /ПИ с идентификатор 04234.6906.613 / кв.16 с.Бистрица.  

 



8.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1210/1/20.05.2022г. от Н.В.Г.  с искане  за одобряване 

на идеен инвестиционен проект  за „Жилищни сгради с гаражи“  в УПИ ХХХI-3627 /ПИ с 

идентификатор 04234.6942.3627/  кв.19а с.Бистрица.  

 

9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1442/2/23.05.2022г. от Д.Р.Д.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за 

„Пристройка, надстройка, преустройство и реконструкция на еднофамилна жилищна 

сграда с допълващо застрояване гараж и изгребна яма “  в УПИXIX-385 /ПИ с 

идентификатор 22472.7301.385/ кв.35 с.Долни Пасарел. 

 

10.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-800/27.05.2022г.  от „Т.“ ЕООД   с искане      

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

на строителството  по чл.154 от ЗУТ на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – Сграда №8   

      в  ПИ с идентификатор 04234.6939.583  по КККР на с.Бистрица.  

 

11.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-799/27.05.2022г.  от „Т.“ ЕООД   с искане      

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

на строителството  по чл.154 от ЗУТ на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – Сграда №9   

      в  ПИ с идентификатор 04234.6939.583  по КККР на с.Бистрица.  

 

12.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1446/2/30.05.2022г. от Й. Д. О.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за 

„Пристройка и надстройка на жилищна сграда“  в УПИ ХХI-145  /ПИ с идентификатор 

04234.6966.3583/ кв.11 с.Бистрица.  

 

13.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-89/4/30.05.2022г. от П.В.Д.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект  фаза: идеен проект  и издаване на разрешение за строеж за „ 

Еднофамилни жилищни сгради“  в УПИXVI-349 /ПИ с идентификатор 55419.6701.349/   

кв.21А м-т Детски град с.Панчарево.  

 

14.Заявление с вх.№РПН16-ГР94-3421/2//25.05.2022г.  от Х.С.К.   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 IX-

1173,2011  /ПИ с идентификатор 37914.6841.101/ кв.25 с.Кокаляне.  

 

 


