
 

 

                       Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ          

                                                          на 03.09.2019г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2927/1/05.08.2019 във връзка със заявление  

вх.РПН19-ГР94-2927/29.07.2019г. от И. А.   с искане   за одобряване на инвестиционен 

проект и издаване на разрешение за строеж за преустройство и приобщаване на два броя 

тераси на съществуваща жилищна сграда  в ПИ с идентификатор 55419.6702.2193  по КК 

и КР на с.Панчарево м-т Ширините.  

2.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3037/05.08.2019  от Е.К.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за надстройка на узаконена 

вилна сграда в ПИ с идентификатор 44063.6221.166 по КК и КР на с.Лозен м-т Свети 

Димитър.  

3. Заявление  с вх.№РПН19-ГР94-2629/2/08.08.2019г. във връзка със заявление с 

вх.№РПН19-ГР94-2629/05.07.2019г. от А.Т.    с искане  за одобряване на инвестиционен 

проект и издаване на разрешение за строеж  за  еднофамилна жилищна сграда   в УПИ ІХ-

50  /ПИ с идентификатор 68134.2046.460/  кв.13 в.з.Малинова долина ІІ б част.  

4.Заявление с вх.РПН19-ГР94-2370/3/09.08.2019г.  от В.П.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за основен ремонт на покрив, 

пристройка  към съществуваща  жилищна сграда и допълващо застрояване – навес  в УПИ 

VІ-907  /ПИ с идентификатор 35239.6108.2242/  кв.66  с.Казичене..  

5. Заявление  с вх.№РПН19-ГР94-3184/15.08.2019г. от П.В.     с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за   жилищна сграда с гараж  в 

УПИ ХХХ-2584  /ПИ с идентификатор 04234.6983.3710/  кв.15 с.Бистрица.  

6. Заявление  с вх.№РПН19-ГР94-3236/20.08.2019г. от А.С. и Н.С.  с искане  за 

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

сграда в УПИ ІІ-86 /ПИ с идентификатор 04234.6916.5086/  кв.8 с.Бистрица.  

7. Заявление  с вх.№РПН19-ГР94-3238/20.08.2019г. от Д.В. чрез пълномощник К.Д.  с 

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

двуетажна пристройка и подземен гараж към съществуваща двуетажна сграда  в УПИ 

ХХІ-485 /ПИ с идентификатор 554191.6708.485/  кв.34 в.з.Беликата с.Панчарево.  

      8.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-3256/21.08.2019г.  от Л.К.  с  

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

      на строителството  по чл.154 от ЗУТ   на   жилищна сграда в УПИ ІІІ-32, /ПИ с  

      идентификатор 68134.2046.3555/ кв.12, в.з.Малинова  долина – ІІ б част разширение.  

 

 

 


