
 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

15.03.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-666/21.02.2022г. от Р.Г.Л. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Преустройство на същ. 

вилна сграда в еднофамилна жилищна сграда и пристрояване към нея“ в  УПИ III-623 /ПИ 

с идентификатор 55419.6707.1517/ кв.44 с.Панчарево. 

 

2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-659/21.02.2022г. от Б.Д.Д.  с искане   за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“ в  УПИ II-504 /ПИ с идентификатор 14831.6504.504/ кв.4 в.з.Враня 

– Герман.  

 

3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-661/21.02.2022г. от Н.С.Я.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Подземно застрояване“ в  

УПИ XVа-26,135 /ПИ с идентификатор 04234.6907.1651/ кв.3 в.з.Бункера.  

 

4.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-126/2/22.02.2022г. от А.Е.С.   с искане   за одобряване 

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

жилищна сграда“  в ПИ с идентификатор 14831.6508.312 по КККР на с.Герман м-т 

Терасите.  

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-319/25.02.2022г. от „М. Р.“ ООД  представлявано от 

управителя П.Т.П.  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на 

разрешение за строеж  за  „Допълващо застрояване - Гаражи“ в  ПИ с идентификатор 

04234.6988.13 по КККР на с.Бистрица м-т Богдана. 

  

6.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-744/28.02.2022г. от К.Д.Ч. с искане   за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“ в  УПИ XXIII-87  /ПИ с идентификатор39791.6003.87 / кв.12 

с.Кривина.  

 

7.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-761/01.03.2022г. от П.Г.Г. с искане   за одобряване на 

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

изгребна яма“ в  УПИ II-3699  /ПИ с идентификатор 04234.6969.3699 / кв.9 в.з.Бистрица.  

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2133/4/02.03.2022г. от Д.Б.Х.    с искане   за одобряване 

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

сграда на един етаж  с изгребна яма“ в УПИ ХХIV-1305 /ПИ с идентификатор 

44063.6223.4618/ кв.117 с.Лозен.  

 



9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-813/04.03.2022г. от С.П.А.  с искане   за одобряване на 

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

сграда с изгребна яма“ в  УПИ ХХХII-31  /ПИ с идентификатор 04234.6970.31 / кв.43   

в.з.Бистрица.  

                                            

 


