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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

09.04.2019г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1112/25.03.2019г.  от Борислав Колчаков  с искане   за 

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

УПИ ХХІІІ-87  /ПИ с идентификатор 68134.2046.87/  кв.9 в.з.Малинова долина ІІ б част 

разширение м-т Дупките.  

 

2.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1099/25.03.2019г.  от Калин Николов и Силвия 

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

строеж за пристройка към съществуваща лятна кухня в ПИ с идентификатор 

44063.6221.3033 по КК и КР на с.Лозен м-т Брождан.    

 

3.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1126/26.03.2019г.  от Йордан Христов и  

Десислава а Николова   с искане    за   одобряване на инвестиционен проект    

и  издаване на разрешение за строеж за  жилищна сграда – преустройство, реконструкция,  

пристройка,  надстройка и изгребна яма  в УПИ ХХІ-3346  /ПИ с идентификатор  

44063.6224.4814/  кв.95   с.Лозен. 

 

4.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1123/26.03.2019г.  от Емил Велков     с искане  за 

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

строителството  по чл.154 от ЗУТ на  двуфамилна жилищна сграда  в ПИ с идентификатор 

44063.6221.39 по КК и КР на с.Лозен, м-т Брождан.  

 

5.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1122/26.03.2019г. от Георги Чолаков    с искане  за 

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

жилищна сграда и изгребна яма  в ПИ с идентификатор 14831.6515.5327 по КК и КР на 

с.Герман. 

 

6.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1156/27.03.2019г. от Георги Георгиев   с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма  в ПИ с идентификатор 14831.6507.273  по 

КК и КР на с.Герман м-т Терасите.  

 

7.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1174/28.03.2019г. от Цветан Кунев  с искане  за 

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

сграда и изгребна яма   в ПИ с идентификатор  37914.6848.3199  по КК и КР на с.Кокаляне 

м-т Бяла нива.  

 



8.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1182/28.03.2019г.  от Станислав  Ангелов   с искане   

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

двуфамилна жилищна сграда   в УПИ Х-3695 /ПИ с идентификатор 04234.6916.3695/  

кв.15а  в.з.Косанин дол.  

 

9.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1183/28.03.2019г.  от Зоя Гагова и Йордан Гагов    с 

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

жилищна сграда и изгребна яма  в УПИ ХV-41 /ПИ с идентификатор 04234.6970.41/   

кв.15  в.з.Бистрица – разширение. 

 

10.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1162/28.03.2019г.  от Стефан Кордев 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 ХХІІ-133 /ПИ с 

идентификатор 04234.6907.1635/  кв.19, в.з.Бункера – разширение.  

 

11.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1187/29.03.2019г.  от Христо Назаров    с искане  за 

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

жилищна сграда  в УПИ ІІ-204  /ПИ с идентификатор 22472.7301.1106/   кв.19  с.Долни 

Пасарел.  

 

12.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1210/29.03.2019г.  от Снежанка Гогова   с искане  за 

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

жилищна сграда и изгребна яма  в УПИ Х-866  /ПИ с идентификатор 29150.7104.1420 /   

кв.28а   с.Железница.  

 

13.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1219/01.04.2019г. от Светла Джорева    с искане   за 

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

жилищна сграда и изгребна яма   в УПИ V-1650 /ПИ с идентификатор 04234.6970.1650 /  

кв.60 с.Бистрица.  

 

14.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1229/01.04.2019г. от Нина Манолова    с искане   за 

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

сграда  в УПИ Х-4649 /ПИ с идентификатор 44063.6223.4649 /  кв.70 с.Лозен.  

 

15.Заявление с вх.РПН19-ГР94-1235/01.04.2019г. от Николай Стайков с искане   за 

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

жилищна сграда  в УПИ V-173 /ПИ с идентификатор 44063.6226.3530/  кв.105А   с.Лозен.  

 

16.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-1253/02.04.2019г.  от Валентина  Тодорова  с искане  

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

строителството  по чл.154 от ЗУТ за  жилищна сграда в УПИ ХХІ-185 / ПИ с 

идентификатор 04234.6917.3111/  кв.21  в.з.Косанин дол.  

 



 


