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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

25.05.2021г. 

 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-933/2/26.04.2021г. от П.П.С. и С.Й.З. с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за   

„Еднофамилна жилищна сграда, подземен гараж и изгребна яма”  в  УПИ ХХII-317 /ПИ с 

идентификатор 68134.2047.583/ кв.4 в.з.Американски колеж 2 б част разширение.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21- ТД26-367/2/26.04.2021г.   от  А.Я.К.  чрез законен 

представител Я.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 с допълващо застрояване – гараж“     в   УПИ XVI-578,579  /ПИ с 

идентификатор 04234.6990.587/ кв.43а в.з. Бистрица-разширение. 

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2899/8/27.04.2021г. от В.Б.П.  с искане   за одобряване 

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

УПИ ХІІ-152 /ПИ с идентификатор   04234.6916.152/   кв.23   в.з.Косанин дол.  

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1073/2/29.04.2021г. от Д.С.С. и Т.Г.И.    с искане   за 

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

сграда с гараж и изгребна яма”  в  УПИ XVII-339“  /ПИ с идентификатор 04234.6906.339/   

кв.13  в.з.Малинова долина – Герена.  

 

      5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-498/2/29.04.2021г. от  М.И.М.   с  

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

     „Жилищна сграда и допълващо застрояване гараж “ в  УПИ VI „За кжс“     /ПИ с  

      идентификатор     04234.6971.3550/  кв.79  с.Бистрица.  

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1599/07.05.2021г. от Е.Б.С.   с искане   за съгласуване 

на  идеен  инвестиционен проект за  „Преустройство, пристрояване и промяна на 

предназначението на част от стопанска сграда“   в УПИ І-4111 /ПИ с идентификатор  

44063.6234.4111/   кв.52А  с.Лозен.   

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-908/3/10.05.2021г. от С.С.П. с искане за съгласуване  на 

идеен  инвестиционен проект  за строеж за   „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна 

яма”  в  УПИ II-843 /ПИ с идентификатор 04234.6988.843/ кв.45 с.Бистрица.  

 



8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1629/10.05.2021г. от И.Т.П.  с искане   за одобряване на 

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

сграда”  в  УПИ ХV-82 /ПИ с идентификатор 39791.6003.82/ кв.12 с.Кривина.  

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1659/11.05.2021г. от А.П.Ф.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Бунгало - сглобяемо”  в  

УПИ ХІІІ -136 /ПИ с идентификатор 55419.6706.3194/  кв.34  с.Панчарево  

 

 

 


