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 Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

31.08.2021г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2651/22.07.2021г. от Т.К.К. и М.Д.К. и двамата чрез 

пълномощник А.Ш.   с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на 

разрешение за строеж   за   „Пристройка към съществуващ търговски обект“ ” в УПИ V-

318 /ПИ с идентификатор 14831.6501.318/ кв.35 с.Герман. 

  

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1754/2/26.07.2021г. от Е.Г. и Б.Г.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Пристройка  и надстройка  на  съществуваща  жилищна сграда“   в  УПИ VI-245 /ПИ с 

идентификатор 04234.6966.245/  кв.6  с.Бистрица. 

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1452/2/26.07.2021г. от Л.В.Р. с искане   за одобряване 

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

работилница“ в УПИ VI-9 /ПИ с идентификатор 68134.6722.9/ кв.1 м-  Градина – Изток.   

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2034/2/26.07.2021г.  от Г.С.Г.   с искане за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за  „Жилищна сграда, 

допълващо застрояване и изгребна яма“ и „Допълващо застрояване – гараж“  в УПИ LX-

2096 /ПИ с идентификатор 04234.6916.2096/   кв.47 в.з.Косанин дол.  

  

      5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-535/7/28.07.2021г.   от М.Г. И.  с    

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

     „Жилищна  сграда с  изгребна яма“ в   УПИ XIII-2530     /ПИ с идентификатор   

      44063.6226.4877/  кв.141 с.Лозен.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1262/26.07.2021г.  от „К.“ ЕООД с управител Й. Т.   с 

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

време на строителството по чл.154 от ЗУТ  за обект „ Жилищна сграда с офиси и склад“ в  

УПИ VII-2074 кв.133 с.Лозен.  

 

      7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2692/26.07.2021г.   от Н.К.Л.  с  искане  за одобряване  

      на инвестиционен проект и издаване  на разрешение за  

      строеж за  „Допълващо застрояване – гараж“ “ в   УПИ VII-2261  /ПИ с идентификатор   

      35239.6102.2261/  кв.33 с.Казичене.  

 

      8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2716/28.07.2021г.   от В.Ю.З.   с   

      искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване  на разрешение за  



      строеж за  „Пристройка – склад към съществуваща жилищна сграда “ в ПИ №144  к.л.  

Г-11-13-А с.Лозен, м-т Четарлъка.   

 

9.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1291/30.07.2021г.  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.  

 

      10.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2818/04.08.2021г.   от Н.К.А.   с  искане   

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

    „Жилищна сграда с гаражи и изгребна яма   в   УПИ VII-34  /ПИ с идентификатор   

      44063.6223.4836/ кв.114 с. Лозен.  

 

      11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2813/04.08.2021г. от  Б.И.Б.  с     

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

      „ Две жилищни сгради с гаражи и изгребна яма – Етап  1 “  в  УПИ XVIII-331  /ПИ с  

      идентификатор 44063.6226.3514/  кв.45 с.Лозен.  

 

12.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3566/2/05.08.2021г. от арх. М. В. П.  с възложител  

Г.Д.Я.  с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж за „Промяна на предназначението на тавански етаж на жилищна сграда в жилищен 

етаж в двуетажна жилищна сграда“  в УПИ Х-205  / ПИ с идентификатор 14831.6501.205/  

кв.32 с.Герман.  

 

     13.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2236/2/10.08.2021г. от  А.Б.Д.      с        

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

    „Детска градина, жилищна сграда и изгребна яма “  в   УПИ XLVII-3323 „За жс“  /ПИ с   

     идентификатор  68134.2046.3638/ кв.9 в.з. Малинова долина – 2 б част разширение. 

 

14.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2133/2/13.08.2021г. от Д.Б.Х.     с искане   за 

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

жилищна сграда на един етаж  с изгребна яма“ в УПИ ХХIV-1305 /ПИ с идентификатор 

44063.6223.4618/ кв.117 с.Лозен.  

 

15.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2932/13.08.2021г. от Е.Б.С. с искане   за одобряване на 

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

допълващо застрояване и основно застрояване с обособяване на жилищна част“ в УПИ I-

4111  /ПИ с идентификатор 44063.6234.4111/ кв.52а  с.Лозен. 

 

                                                 


