
 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

27.10.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3093/30.09.2020г. от В.Н.С.  с  

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

„Допълващо застрояване - покрито паркомясто“  в УПИXVI-1516 /ПИ с идентификатор 

35239.6102.1516/  кв.32  с.Казичене.  

 

      2.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-9292/30.09.2020г.  от В.Е.А. и  К.Н.А.    с искане  

      одобряване на инвестиционен  проект и  издаване на разрешение за  строеж  за   

    „Преустройство, пристрояване,  надстрояване   смяна на предназначението  на  вилна   

     сграда в жилище   с  изгребна яма ”    в     УПИ VІІ-323  /ПИ с  идентификатор   

     04234.6966.3854/  кв.3М в.з. Манастира с.Бистрица.  

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3146/05.10.2020г. от П.Д. пълномощник на М.К. и 

Н.К.  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж за „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуваща еднофамилна 

сграда“  в УПИXХ-1413 /ПИ с идентификатор 04234.6901.1850/  кв.13г в.з.Малинова 

долина – Герена.  

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2582/2/06.10.2020г. от М.М. и К.М.   с искане   за 

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

сграда и навес за автомобили ”    в    УПИ XVIII – 311   /ПИ с идентификатор 

68134.2047.576/  кв.4 в.з.Американски колеж- Малинова долина 2б част.   

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ТД26-1465/06.10.2020г. от „З. 91“ЕООД чрез пълномощник 

Николай Стоянов Петков     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 “  в УПИ IV-929 /ПИ с идентификатор 04234.6971.929/   

кв.34 с.Бистрица, изразяващо се в слънцезащитен архитектурен елемент на фасада Изток. 

 

6.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2348/5/06.10.2020г. във връзка със  заявление с 

вх.№РПН19-ГР94-2348/17.06.2019г.  от Д.Т. и В.Р.   с искане  за одобряване на 

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

сграда с подземни гаражи“   в УПИ ІV-361  /ПИ с идентификатор 04234.6966.3744/   

кв.10М   в.з.Манастира с.Бистрица. 

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2297/5/07.10.2020г. от Н.С.А.   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 „Пристройка и надстройка на жилищна сграда “  в УПИ   ХII-3654 

/ПИ с идентификатор 04234.6971.956/   кв.32 с.Бистрица. 

 



8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3180/07.10.2020г. от Д.Г.Ч.   с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за“Жилищна сграда -  С1 и С2“  

в УПИ ХХІ-2368  /ПИ с идентификатор 04234.6937.2368/ кв.4М с.Бистрица,  

в.з.Манастира.  

 

      9.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-3198/08.10.2020г.  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 

 

      10.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1014/3/09.10.2020г.  от З.Ж. с искане одобряване на  

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

      ХІХ-5706  /ПИ с  идентификатор 04234.6917.5757/     кв.20      в.з.Косанин дол.  

 

      11.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-3223/09.10.2020г.  от В.В.С.   с искане одобряване на  

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

     ХІХ-5706  /ПИ с  идентификатор 04234.6917.5757/     кв.20   в.з.Косанин дол.  

 


