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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

15.12.2020г. 

 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3626/11.11.2020г. от Т.А.И.  с искане   за одобряване на 

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

чл.154  ал.5 от ЗУТ   на  „ Еднофамилна жилищна сграда“  

      в УПИ IX-3375  / ПИ с идентификатор  44063.6217.3632/   кв.146   с.Лозен.  

 

2..Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3682/13.11.2020г. от Б.Н.С.    с искане   за одобряване 

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

застрояване – лека постройка за инвентар и отоплителни материали ”  в  УПИ V-1003  /ПИ 

с идентификатор  35239.6108.1003/   кв.64 с.Казичене.  

 

3..Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3719/17.11.2020г. от Т.Г.П.    с искане   за одобряване 

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

жилищна сграда с гаражи и изгребна яма”  в  УПИ VI-1313  /ПИ с идентификатор  

44063.6223.1313/   кв.118 с.Лозен.  

 

      4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3048/2/19.11.2020г. от Д.В.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.  

 

      5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3770/20.11.2020г. от Б.Н.К.    с   искане   за одобряване  

      на инвестиционен проект и издаване  на разрешение за строеж за  „Лятна кухня и навес“    

      в  УПИ XVII-1442   /ПИ с  идентификатор 04234.6983.3668/  кв.55  с.Бистрица.  

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3772/20.11.2020г. от З.К.Ш. 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 идентификатор  04234.6905.287/  кв.19   в.з.Малинова долина 

– Герена.  

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3773/20.11.2020г. от К.С. и Д.С.  с искане   за 

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

вилна  сграда и изгребна яма “  в УПИ XXVII-326  /ПИ с идентификатор  55419.6708.3169/  

кв.21   в.з. Беликата  с. Панчарево.  

 



8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3803/24.11.2020г. от Ц.А. и М.И.  с искане   за 

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

застрояване – лятна кухня “  в УПИ VI-1317  /ПИ с идентификатор  04234.6970.1317/  

кв.63 с.Бистрица.  

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3834/26.11.2020г. от Г.П.П.   с искане   за одобряване 

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

УПИ ХIV-3210  /ПИ с идентификатор 68134.2046.3210/  кв.9  в.з.Малинова долина – 2 б 

част. 

 

10.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3838/27.11.2020г. от В.Я. и Й.М.  с искане   за 

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

строителството  по чл.154  ал.5 от ЗУТ   на   „ Еднофамилна жилищна сграда“  в  УПИ IX-

453  / ПИ с идентификатор  44063.6230.453/  кв.136   с.Лозен.  

 

11.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-211/2/30.11.2020г.  от З.Х.М.  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 ПИ с идентификатор 14831.6506.440   

по   КККР  на   с.Герман   м-т  Терасите.  

 

12.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3146/2/01.12.2020г. от П.Д. пълномощник на М.К. и 

Н.К.   с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж за „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуваща еднофамилна 

сграда“  в УПИXХ-1413 /ПИ с идентификатор 04234.6901.1850/  кв.13г в.з.Малинова 

долина – Герена.  

 

13.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3911/03.12.2020г. от А.С.Т.   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 ІХ-50  /ПИ с идентификатор 

68134.2046.460/  кв.13  в.з. Малинова долина ІІ б част – разширение.  

                       

 


