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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

12.07.2022г. 

 

       1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4460/2/15.06.2022г. от Ц.М.К.  с    

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

       „Еднофамилна  жилищна сграда“ в  УПИ ХХХV-110  /ПИ с идентификатор  

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

 

2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-184/3/16.06.2022г. от Г.К.Т. с искане  за одобряване на 

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

сграда с фотоволтаична инсталация“ в УПИ ХI-168 /ПИ с идентификатор 68134.2046.3722 

/ кв.1 в.з.Малинова долина 2 б част – разширение м-т Дупките. 

 

3.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4308/1/17.06.2022г. от К.Д.Ч.  с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Гараж“ в УПИ ХХIII-

87 /ПИ с идентификатор 39791.6003.87 / кв.12 с. Кривина.  

 

4.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-896/4/17.06.2022г. от М.К.Ч.   с искане   за одобряване 

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

пристройка на еднофамилна жилищна сграда “  в УПИ XVIII-3168  /ПИ с идентификатор 

68134.2046.3578/  кв.7   в.з.Малинова долива. 

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1611/2/20.06.2022г. от Ю.А.  с искане  за одобряване на 

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

изгребна яма“ в УПИ V-170,599,600,602 /ПИ с идентификатор 04234.6907.1641/ кв.18  

в.з.Бункера – разширение.  

 

6.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-334/13/20.06.2022г. от В.С.С.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за 

Промяна предназначението на сграда от „Къща за гости“ в „Еднофамилна жилищна 

сграда“   в УПИ ХVII-3731  /ПИ с идентификатор 44063.6221.3731/ кв.118 А  с.Лозен.  

 

7.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2089/22.06.2022г. от К.А.У.     с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за 

Промяна предназначението на сграда от „Обслужваща сграда за спортни дейносни за 

сезонно ползване“ в „Игрална зала с кафе“   в УПИ I-2886,2887  /ПИ с идентификатор 

14831.6554.2901/ кв.57 м-т Зона за отдих. 

 

8.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1331/2/22.06.2022г. от Я.Р.Г. пълномощник на Р.Г.   с 

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



„Допълващо застрояване – работилница – ремонт на домакински електроуреди, зимна 

градина, лятна кухня “ в УПИ XI-270 /ПИ с идентификатор 39791.6004.270/ кв.24 

с.Кривина.  

  

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1902/2/24.06.2022г. от И.М.М. с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда и изгребна яма“ в УПИ V-2017 „за жс“ /ПИ с идентификатор 

04234.6977.3651 / кв.88  с.Бистрица. 

 

10.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1520/2/20.06.2022г.  от А.Г. и К.Г.   с искане  за 

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

строителството по чл.154 от ЗУТ  на  „Еднофамилна жилищна  сграда с изгребна яма“ в  

ПИ №70 к.л. Г-10-13-В с.Лозен Четарлъка.  

 

11.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1446/4/28.06.2022г. от Й.Д.О.   с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за 

„Пристройка и надстройка на жилищна сграда“  в УПИ ХХI-145  /ПИ с идентификатор 

04234.6966.3583/ кв.11 с.Бистрица.  

 

12.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4524/4/22.06.2022г. от Х.М.В.  с искане   за одобряване 

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

сграда с изгребна яма и ажурна ограда“  в УПИ ХII-587,589,609  /ПИ с идентификатор 

37914.6845.639/  кв.11   в.з.Китката с.Кокаляне.  

 

13.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-515/1/24.06.2022г. от Р.Т.М.   с искане   за одобряване 

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

застрояване гараж и изгребна яма“  в УПИ IV-7 /ПИ с идентификатор 68134.2046.3650/ 

кв.11 в.з.Малинова долина 2 б част разширение Дупките.  

 

14.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1647/2/08.06.2022г. от К.Б. чрез пълномощник Ж.Ч.  

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

„Еднофамилна   жилищна сграда и изгребна яма“  в ПИ с идентификатор 04234.6937.29 по 

КККР на с.Бистрица м-т Калугерица.  

 

15.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1066/4/24.06.2022г. от Д.И.П.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за   

„Пристройка към жилищна сграда“ в  УПИ VI-613  /ПИ с идентификатор 04234.6906.613 / 

кв.16 с.Бистрица.  

 

 

 


