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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

19.01.2021г. 

 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3840/27.11.2020г. от Н.С.  с искане   за одобряване на 

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

УПИ I-642  /ПИ с идентификатор 04234.6906.960/ кв.7 в.з.Малинова долина – Герена“.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3949/08.12.2020г. от Г.А. чрез пълномощник Д.Р.  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 с 

изгребна яма и резервоар за дъждовни води“  в  ПИ с идентификатор 04234.6990.333 по 

КККР на с.Бистрица.  

 

      3.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-3198/2/09.12.2020г.  от Г.Д и И.Й. с искане одобряване  

      на инвестиционен  проект и издаване на разрешение за  строеж  за   „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.№РПН20-ГР94-3322/2/10.12.2020г. от П.В.В. с искане   за одобряване 

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

изгребна яма и гараж“  в УПИ VI-3328 /ПИ с идентификатор 68134.2046.3328/  кв.12  

в.з.Малинова долина – II б част разширение – м-т Дупките. 

 

5.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2829/4/11.12.2020г.  от С.П.П.    с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за еднофамилна жилищна 

сграда   в УПИ ХІІ-1252  /ПИ с идентификатор 44063.6223.1252/  кв.115 с.Лозен.   

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1894/5/15.12.2020г. от Н.З.Н. чрез пълномощник Д.Й.  

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

„Сграда на допълващо застрояване – авторемонтна работилница” в УПИ ХІІІ-1309 /ПИ с 

идентификатор 04234.6970.1309/  кв.63 с.Бистрица. 

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2308/2/16.12.2020г. от Г.В.  пълномощник на Д.К.  с 

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

„Магазин за авточасти със складова част“  в УПИ III-76 /ПИ с идентификатор 

68134.6722.76/ кв.4Б  м-т Детски град с.Панчарево. 

  



8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4069/16.12.2020г. от М.К.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Склад за авточасти и 

промишлени стоки“  в УПИ VIII-56 /ПИ с идентификатор 35239.6110.56/ кв.1Б с.Казичене 

– Стопански двор.  

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4096/18.12.2020г. от Г.Д и Р.Х.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Еднофамилна жилищна сграда“  в УПИ IV-2096 /ПИ с идентификатор 44063.6235.2096/ 

кв.143б с.Лозен.  

 

10.Заявление с вх.№РПН20-ТД26-1873/18.12.2020г. от „Д.Н. – 010“ ЕООД  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Сграда с 

аптека, ИППМП- кабинети за общопрактикуващи лекари, апартаменти и изгребна яма“  в 

УПИ VI-913 /ПИ с идентификатор 44063.6225.913/ кв.60 с.Лозен.  

 

11.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4109/21.12.2020г. от Ц.Г.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Вилна  сграда“  в УПИ XII-

501 /ПИ с идентификатор 04234.6969.3312/ кв.6а в.з.Бистрица.  

 

12.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4107/21.12.2020г. от С.Г.А.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Жилищна сграда“  в УПИ XXVI-1525 /ПИ с идентификатор 44063.6225.1525/ кв.63 

с.Лозен.  

 

13.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2347/4/22.12.2020г. 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.  

 

      14.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1397/4/23.12.2020г. от А.Ц. и   М.Ц.  с  искане   

      одобряване на инвестиционен   проект  и   издаване на разрешение за  строеж  за   

      „Пристройка и надсройка на жилищна  сграда ” в  УПИ ХІІІ-75,76   /ПИ с  идентификатор  

      04234.6907.153/  кв.10 в.з.Бункера. 

 

15.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4147/23.12.2020г. от Г.К.      с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за 

      „Еднофамилна  жилищна сграда с изгребна яма ”  в УПИ ХІ-2660   /ПИ с идентификатор  

       04234.6966.2660/   кв.5   с.Бистрица.   

 

16.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4146/23.12.2020г. от Д.Н.П. с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за 

      „Реконструкция на еднофамилна  жилищна сграда и пристрояване на гараж ”  в УПИ  

       ХVIII-2436   /ПИ с  идентификатор   04234.6966.3758/   кв.13а   с.Бистрица.   

 



17.Заявления с вх.№№РПН20-ТД26-1680/2/29.12.2020г. от „Т.“ ЕООД   с управител 

Джордж Фарадж Фрейдж с искане   за одобряване на инвестиционен проект   и издаване 

на разрешение за строеж  на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – Сграда 5“   в  ПИ с 

идентификатор 04234.6939.575  по КККР на с.Бистрица. 

  

18.Заявления с вх.№№РПН20-ТД26-1889/29.12.2020г. от „Т.“ ЕООД   с управител 

Джордж Фарадж Фрейдж с искане   за одобряване на инвестиционен проект   и издаване 

на разрешение за строеж  на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – еднофамилна жилищна 

сграда 11“   в  ПИ с идентификатор 04234.6939.575  по КККР на с.Бистрица.  

 

19.Заявления с вх.№№РПН20-ТД26-1890/29.12.2020г. от „Т.“ ЕООД   с управител 

Джордж Фарадж Фрейдж с искане   за одобряване на инвестиционен проект   и издаване 

на разрешение за строеж  на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – еднофамилна жилищна 

сграда 12“   в  ПИ с идентификатор 04234.6939.575  по КККР на с.Бистрица.  

 

20.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4159/29.12.2020г. от П.М.М. и Мариана Василева 

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

за строеж за „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма “  в УПИ IX-450 /ПИ с 

идентификатор 35239.6107.450/ кв.23 с.Казичене. 

 

       21.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4172/31.12.2018г.  от  Л.М.М.  с искане за одобряване  

       на   инвестиционен  проект и издаване на разрешение за строеж   за жилищна   сграда в  

       ПИ с идентификатор 37914.6848.1773 по КК и КР на с.Кокаляне,   м- т Бяла нива.  

           


