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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

26.07.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1331/2/22.06.2022г. от Я.Р.Г. пълномощник на Р.Г.   с 

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

„Допълващо застрояване - работилница“ в УПИ ХI-270 /ПИ с идентификатор 

39791.6004.270/ кв.24 с.Кривина.  

 

       2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1197/1/24.06.2022г. от  Я.В.К.   с    

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

       „Гараж и югозападна ограда“ в  УПИ I-352    /ПИ с идентификатор  44063.6207.352 /  

       кв.19 м-т Врана – Лозен- Триъгълника.  

 

       3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2153/29.06.2022г. от  М.Н.Б.  с    

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

       „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и попорна стена“ в  УПИ IV-1584   /ПИ с  

       идентификатор  04234.6970.3804 /  кв.10 с.Бистрица.  

 

       4.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2348/16/01.07.2022г.  от Д.С.Т.   и В.М.Р.  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 изгребна яма“ в   

       IV-361  /ПИ   идентификатор  04234.6966.3744 /  кв.10м в.з. Манастира  с.Бистрица. 

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-981/2/04.07.2022г. от Л.В.Б. и Х.С.Х. с искане  за 

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

сграда с изгребна яма“ в УПИ III-25,49 /ПИ с идентификатор 44063.6221.5111/  кв.153б   

с.Лозен. 

  

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3643/5/04.07.2022г. от Л.С.Б.  с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда“ в УПИ ХХ-619 /ПИ с идентификатор 04234.6906.2127/  кв.15 

в.з.Малинова долина – Герена.  

 

7.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1459/2/07.07.2022г. от И.М.Х.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за 

„Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сград  в УПИ V-1112  /ПИ с 

идентификатор 55419.6704.398/ кв.11 в.з.Градище. 

 

8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3368/3/07.07.2022г. от М.С.Ш.  с искане  за одобряване 

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



жилищна сграда с гараж и изгребна яма“  в ПИ с идентификатор 04234.6937.2112  

с.Бистрица.  

 

9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1135/4/11.07.2022г. от Х.П.П.   с искане за одобряване 

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

сграда и изгребна яма“  в  ПИ с идентификатор  56624.7204.1209 по КККР на с.Плана.  

 

10.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-160/1/12.07.2022г. от М.Д. – Й.    с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма “ в УПИ ХV-194 /ПИ с идентификатор 

04234.6907.288/  кв.19 в.з.Бункера – разширение.  

 

11.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2259/12.07.2022г. от В.Х.Ч.   с искане за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“  в  ПИ с идентификатор 55419.6704.675 по КККР на с.Панчарево.  

 

12.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-89/6/12.07.2022г. от П.В.Д.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект  фаза: идеен проект  и издаване на разрешение за строеж за „ 

Еднофамилни жилищни сгради“  в УПИXVI-349 /ПИ с идентификатор 55419.6701.349/   

кв.21А м-т Детски град с.Панчарево.  

 

13.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1922/2/12.07.2022г.  от Н.Б.И.  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 VIII-504 /ПИ с 

идентификатор 04234.6969.504/  кв.6   в.з.Косанин дол.  

 

14.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-800/2/14.07.2022г.  от „Т.“ ЕООД   с искане      

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

на строителството  по чл.154 от ЗУТ на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – Сграда №8   

      в  ПИ с идентификатор 04234.6939.583  по КККР на с.Бистрица.  

 


