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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

21.03.2023г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН23-ГР94-539/21.02.2023г. от Б.И.М. чрез пълномощник  

М.Х.В.    с искане  за промяна предназначението на сграда без СМР  за строеж:  

„Двуетажно двуфамилно жилище в Триетажно “  в  УПИ V-2709   /ПИ с идентификатор 

44063.6228.2709/ кв.10 с.Лозен.  

 

2.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-206/1/21.02.2023г. от „СК С. И. ДМС“ ЕООД 

представлявано от  управителя  А. С. с искане   за одобряване на инвестиционен проект 

и издаване на разрешение за строеж  за „ Жилищна сграда с гараж и изгребна яма “  в  

УПИ VIII-69 /ПИ с идентификатор 39791.6003.69/ кв.5  с.Кривина.    

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1793/4/22.02.2023г.  от Г.Т.К. и Георги Ж.К. с искане  

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

строителството  по чл.154 от ЗУТ   за обект: „ Ограда “  в  УПИ ХI-2660  /ПИ с 

идентификатор 04234.6966.2660/  кв.5 с.Бистрица.  

 

4.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-3302/1/23.02.2023г. от Р.Б.Т.   с искане  за одобряване 

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

изгребна яма“  в  УПИ XV-615  /ПИ с идентификатор 14831.6501.980/ кв.15  с.Герман.   

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2104/1/24.02.2023г. от В.Д.И.   с искане  за одобряване 

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

изгребна яма“  в  УПИ V-413  /ПИ с идентификатор 44063.6227.413/ кв.137 с.Лозен. 

 

6.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-3675/4/24.02.2023г.  от Р. С. В.   с искане  за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ  за обект: „ Пристройка  към   жилищна сграда“  в  УПИVIII-552 /ПИ с 

идентификатор 04234.6906.552/ кв.8 в.з.Малинова долина – Герена.  

 

7.Заявление с вх.№РПН18-ГР94-1515/4/24.02.2023г. от З.И.Б. с искане   за одобряване 

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

УПИ I-201  /ПИ с идентификатор 68134.2046.3381/ кв.16 в.з.Малинова долина 2 б част 

разширение м-т Дупките.  

 

8.Заявление с вх.№9400-2437/6/27.02.2023г.  от Г.К.В.  с искане  за одобряване на 

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

чл.154 от ЗУТ  за обект: „ Жилищна сграда“  в  УПИ XIX-3702 /ПИ с идентификатор 

44063.6230.3702/   кв.1   с.Лозен.  



 

9.Заявление с вх.№РПН23-ГР94-688/02.03.2023г.  от А.Л.Р.  с искане  за одобряване на 

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

чл.154 от ЗУТ  за обект: „ Еднофамилна жилищна сграда“  в  УПИ II-153 /ПИ с 

идентификатор 04234.6916.9158/  кв.23 в.з.Косанин дол.  

 

10.Заявление с вх.№РПН23-ГР94-582/24.02.2023г. от С.К.Ф.  с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект  за  съдебна  делба на приземен етаж в жилищна сграда   в  УПИ V-

857  /ПИ с идентификатор 04234.6970.857/ кв.44  с.Бистрица.  

 

 


