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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

28.09.2021г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-4128/4/31.08.2021г. от Е.В.С.  с искане   за одобряване 

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

жилищна сграда – близнак във връзка с обособяване на две отделни сгради“  в   УПИ I-

11040 /ПИ с идентификатор 44063.6215.3601/   кв.107А   с.Лозен.  

 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3139/31.08.2021г. от К.Н.С.   с искане   за одобряване 

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

еднофамилна жилищна сграда – етап II разширение на жилищната сграда“  в   УПИ V-780 

/ПИ с идентификатор 35239.6107.780/   кв.59 с.Казичене.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3158/01.09.2021г. от С.В. и Б.П.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Преустройство и пристройка на съществуваща жилищна сграда и изгребна  яма “  в   

УПИ III-988,987  /ПИ с идентификатор 35239.6108.988/  кв.54 с.Казичене.  

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1291/3/08.09.2021г.  от „С.  А. К.“ ЕООД  с искане  за 

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

строителството по чл.154 от ЗУТ  за обект „ Еднофамилни жилищни сгради и подземно 

застрояване“ в УПИ XVIII-999  /ПИ с идентификатор 68134.6723.999/ кв.2 м-т Детски 

град.  

 

5.Заявления с вх.№РПН21-ТД26-1458/09.09.2020г., 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 №7  в  

ПИ с идентификатор 04234.6939.583  по КККР на с.Бистрица.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2419/2/09.09.2021г. от Б.Ц.  с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Спомагателна постройка 

за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението“ в ПИ с 

идентификатор 04234.7005.607 по КККР на с.Бистрица.  

 

       7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2402/2/13.09.2021г.  от  В.М.З.  с искане за одобряване      

       на   инвестиционен  проект и издаване на разрешение  

       за строеж  за „Еднофамилна  жилищна   сграда и изгребна яма “  в   ПИ с идентификатор  

       14831.6507.246  по КККР на с.Герман.  

 

 


