
 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

09.06.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1222/11.05.2020г. от Д.П.П. чрез пълномощник п.З.З.   

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

време на строителството  по чл.154 от ЗУТ на допълващо застрояване „Гараж”  в УПИ І-

1223  /ПИ с идентификатор 04234.6971.1223/  кв.74  с.Бистрица.   

 

2. Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1269/14.05.2020г. от  М.Д.  и Т.Д.    с  искане    за    

одобряване на  инвестиционен проект и  издаване на разрешение за строеж    за   

„Пристройка  и надстройка на жилищна сграда ”  в    УПИ Х-1922  /ПИ с идентификатор   

44063.6230.1922/   кв.12  с.Лозен. 

 

3. Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1272/14.05.2020г. от Р.Г.А.   с   

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

за  допълващо застрояване – „Гараж”  в   УПИ  ІІ-11040    / ПИ с идентификатор  

44063.6215.3602/ кв.107А сс.Лозен.  

 

      4.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1292/15.05.2020г.  от М.И.М.    управител на „Т.Т.”  

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

      строеж  за   „Склад за добавъчни материали в металургията ” в      УПИ VІ-542  /ПИ с   п       

      идентификатор   39791.6003.542/    кв.51 с.Кривина.  

 

      5.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1342/19.05.2020г. от А.П.К.   

      управител на  „  А.Х.” ЕООД     с  искане одобряване на инвестиционен  проект  

     и   издаване на разрешение за  строеж  за   „Пристройка и преустройство на сграда в Шоу  

     рум”  в  УПИ ІІ-1955  /ПИ с  идентификатор 68134.6970.3467/    кв.90   с.Бистрица.  

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1387/21.05.2020г. от Д.Ч. с искане   за одобряване на 

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

чл.154 от ЗУТ на  подпокривно пространство в ателиета  на  „Жилищна сграда 1 ” в   УПИ 

ХХІ-2368 /ПИ с идентификатор 04234.6937.2368/    кв.4М в.з.Манастира с.Бистрица  

 

      7.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1395/21.05.2020г.  от И.И.   с  

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

     „Жилищна сграда ” в    УПИ ІІ-4229,4230,4231   /ПИ с  идентификатор 44063.6213.4316/  

     кв.65 м-т Орлово круша с.Лозен.    

 

      8.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1397/22.05.2020г. от А.Ц. и М.Ц.   с  искане  

      одобряване на инвестиционен   проект  и   издаване на разрешение за  строеж  за   

      „Пристройка и надсройка на жилищна сграда ” в  УПИ ХІІІ-75,76   /ПИ с  идентификатор  

      04234.6907.153/  кв.10 в.з.Бункера. 



 

      9.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1398/22.05.2020г. от Б.Д.Д.    с   

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

     „Двуетажна  жилищна сграда ” в  УПИ ІІ-504   /ПИ с  идентификатор 14831.6504.504/ кв.4  

      с.Герман.  

   

10.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1402/22.05.2020г. от А.С.Т   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 ”  в УПИ ІХ-50  /ПИ с идентификатор 

68134.2046.460/  кв.13  в.з. Малинова долина ІІ б част. 

 

11.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1414/22.05.2020г. от И.О. и С.О.   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  с гараж  в УПИ ІІІ-950 /ПИ с 

идентификатор 44063.6225.950/ кв.61А с.Лозен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


