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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

                                                                07.03.2023г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2137/4/07.02.2023г. от С.В.Л. и К.К.К.  с искане   за 

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

застрояване - Гараж“  в  УПИ Х-2025 /ПИ с идентификатор 56624.7203.20259/  кв.13 

с.Плана.  

 

2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-348/3/09.02.2023г. от Л.Г.П.   с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда и изгребна яма“ в УПИ XVII-4870  /ПИ с идентификатор 

44063.6225.4870/   кв.125    с.Лозен. 

 

3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-3896/2/09.02.2023г.  от И.Н.П. и И.Н.П.  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 “  в  УПИ ХХ-369а  /ПИ с 

идентификатор 55419.6706.1111/  кв.28 с.Панчарево.  

 

4.Заявление с вх.№РПН23-ГР94-420/09.02.2023г.  от М.С.Х.   с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект   и издаване на  разрешение за строеж  за  „Остъкляване на тераса и 

балкон на еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IХ-428  /ПИ с идентификатор 

44063.6227.3555/   кв.138    с.Лозен. 

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1465/5/10.02.2023г. от Ц. А. – В.  и К.Г.В.  с искане   за 

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

сграда и изгребна яма“  в УПИ XII-504 /ПИ с идентификатор 14831.6501.504/ кв.4 

с.Герман.   

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3302/1/10.02.2023г. от М.В.С.  с искане   за одобряване 

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

сграда и изгребна яма “  в  УПИ XIХ-2076 /ПИ с идентификатор 39791.6003.2076/ кв.12  

с.Кривина.    

 

7.Заявление с вх.№РПН23-ГР94-452/13.02.2023г. от Б.П.В.  с искане   за одобряване на 

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

стопански помещения за съхранение на селскостопанска продукция“  “  в  ПИ с 

идентификатор 29150.7108.5 по КККР на с.Железница м-т „Тепето“.  

 

8.Заявление с вх.№РПН23-ГР94-85/1/10.02.2023г. от В.В.К.  с искане   за одобряване на 

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



сграда и изгребна яма “  в  УПИ VIII-3668 „за жс“  /ПИ с идентификатор 04234.6981.3668/ 

кв.90а с.Бистрица.  

 

9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1699/3/14.02.2023г. от С.В.М. с искане   за одобряване 

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

изгребна яма“ в УПИ ХХХI-95,3356 /ПИ с идентификатор 04234.6942.3665/ кв.19а  с. 

Бистрица.  

 

10.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1373/2/17.02.2022г. от Т.Д.П. и Й.Н.Б.   с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

„Надстройка на прилежаща към стълбището част от жилищна сграда“ в УПИ ХVI-1190 

/ПИ с идентификатор 04234.6971.1190/ кв.36 с.Бистрица.  

 


