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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

25.10.2022г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-800/8/26.09.2022г.  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.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-926/3/27.09.2022г. от З.И.Г.  с искане  за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма “ в ПИ с идентификатор 04234.6937.23  с.Бистрица м-т Калугерово 

ливаде.   

 

3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2650/2/28.09.2022г. от В.Л.З.  с искане за одобряване на 

инвестиционен проект за реконструкция на покрив на  жилищна сграда    в УПИ ХI-85 

/ПИ с идентификатор  35239.6101.85/  кв.5  с.Казичене.  

 

       4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4460/4/28.09.2022г. от  Ц.М.К.  с    

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

       „Еднофамилна  жилищна сграда  и изгребна яма “ в  УПИ ХХХV-110  /ПИ с     

       идентификатор  04234.6970.110 /  кв.43   в.з.Бистрица – разширение.  

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2717/2/05.10.2022г. от Т.Я. – Б. с искане за одобряване 

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

пристрояване на  жилищна сграда с изгребна яма“   в УПИ VI-98  /ПИ с идентификатор 

55419.6702.98/  кв.21 м-т Детски град с.Панчарево.  

 

6.Заявление с вх.№РПН18-ГР94-1515/2/05.10.2022г. 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.  

 

      7.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2111/1/06.10.2022г. от  Л.Г.Д.              

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

       „Еднофамилна  жилищна сграда  и изгребна яма “ в  УПИ ХV-288  /ПИ с  идентификатор   

       14831.6501.903 /  кв.39  с.Герман.  

 

8.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1248/3/11.10.2022г. от Д.В.Д.    с искане  за одобряване 

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



сграда  и изгребна яма“ в УПИ VII-42 /ПИ с идентификатор 44063.6207.5036/   кв.2   м-т 

Врана – Лозен – Триъгълника.  

 

9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2452/2/07.10.2022г. от  Д.Г. и  М.Г.  с искане   за  

издаване на разрешение за промяна предназначението на обект:  от  „Ателие за творческа 

дейност“  в   „Двустаен апартамент“   в УПИ II-738  /ПИ с идентификатор 14831.6501.873/ 

кв.51 с.Герман.  

 

10.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-3141/10.10.2022г. от И.Х.В.   чрез пълномощник М. 

К. – У.   с искане  за  издаване на разрешение за промяна предназначението на обект:  от  

„Двуетажна сграда за образование“  в  „Еднофамилна жилищна сграда“   в  ПИ с 

идентификатор 56624.7203.388  по КККР на с.Плана м-т Чаршията.  

 

11.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-3005/26.09.2022г. от В.Ш. и Т.Ш.    с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект  за възстановяване на строителни книжа  за „Гараж“ 

в УПИ II-1046,1045  /ПИ с идентификатор 44-63.6225.1045/ кв.64 с.Лозен.  

 

 

 

 

 

 

 


