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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

24.01.2023г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2950/4/09.12.2022г.  от А.П.П.  с искане  за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ  по част „В и К“ за обект: „ Еднофамилна жилищна сграда “  в  УПИ 

ХХIХ-265  /ПИ с идентификатор 04234.6938.3774/  кв.8мб в.з.Бистрица – Манастира.  

 

2.Заявление с вх.№РПН18-ГР94-2562/6/15.12.2022г. от „Х. Г. ВТ“ ЕООД  с искане   за 

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

ОО - офиси, складове, шоурум и изгребна ямя“  в  УПИ I-1925 /ПИ с идентификатор 

14831.6525.61/ кв.1А    в.з.Враня – Герман.  

 

3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1197/8/16.12.2022г.  от „Ю. С.“ ЕООД чрез 

пълномощник Н. Т.   с искане  за одобряване на инвестиционен проект   и издаване на  

заповед  за промяна по време на строителството  по чл.154 от ЗУТ  по част „Електро“ и  

част „ОВ“ за обект: „ Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“  в  УПИ IV-188  /ПИ 

с идентификатор 04234.6907.1607/ кв.13 в.з.Малинова долина 2 б част – м-т Дупките. 

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2237/10/20.12.2022г. от Б.Ф.К.    
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  ПИ с 

идентификатор 56624.7204.519 по КККР на с.Плана.  

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2137/1/21.12.2022г. 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.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-1017/2/29.12.2022г. от „М.“ ООД с управители М.Р. и 

Б.Р.   с искане  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 

строеж  за  „Еднофамилна жилищна сграда “ в УПИ XXVIII- 1292  ПИ с идентификатор 

44063.6223.4787/   кв.117    с.Лозен. 

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3658/3/29.12.2022г. от С.С.К.   с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда и изгребна яма“ в УПИ XXI-139  ПИ с идентификатор 35239.6103.2478/  

кв.11 с.Казичене.  



8.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-152/4/21.12.2022г. от И.А.Г.  с искане за одобряване на 

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

сграда и изгребна яма“  в  ПИ с идентификатор 14831.6507.16 по КККР на с.Герман м-т 

Терасите.  

 

9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-764/1/30.12.2022г. от В.С.А.   с искане  за одобряване на 

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

сграда “ в УПИ III-21  ПИ с идентификатор 55419.6702.3187/  кв.17 м-т Детски град   

с.Панчарево.  

 

10.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-3896/14.12.2022г.  от И.П. и И.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.  

 

11.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-716/4/29.12.2022г.  от А.Д.Р.   с искане  за одобряване 

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

по чл.154 от ЗУТ  за обект: „ Пристройка и преустройство към същ. жилищна сграда“  в  

УПИIХ- 2125 /ПИ с идентификатор 04234.6906.2125/ кв.10 в.з.Малинова долина – Герена.  

 

12.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-77/3/29.12.2022г.  от А.А. и В.К.   с искане  за 

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

строителството  по чл.154 от ЗУТ по част „Електро“  за обект: „ Гаражи“  в  УПИ ХI-98 

/ПИ с идентификатор 68134.2046.98/ кв.9 в.з.Малинова долина – 2 б част – разширение, 

м.Дупките.  

 

13.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-348/1/04.01.2023г. 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. 


