
Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на     

                           РЕСУТ на 21.07.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ТД26-888/24.06.2020г. от Е.  – Б.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Тръбен кладенец” за 

самостоятелно питейно- битово водоснабдяване и други цели  в УПИ І-2707 /ПИ с 

идентификатор 35239.6110.2728/  кв.2 с.Казичене.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ТД26-887/24.06.2020г. от Н.С.А. „Васил Левски”     с искане   

за одобряване на инвестиционен проект  -  архитектурно  заснемане  част „ОВК” – 

Планинска учебно- спортна база „Проф. Ив. Стайков” – Витоша.   

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1894/25.06.2020г. от Н.З.Н. чрез пълномощник Д.Й. с 

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

„Сграда на допълващо застрояване – авторемонтна работилница” в УПИ ХІІІ-1309 /ПИ с 

идентификатор 04234.6970.1309/  кв.63 с.Бистрица.  

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1872/25.06.2020г. от Г.Д.К.  с искане   за одобряване на 

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

чл.154 от ЗУТ  за „Допълващо застрояване – гараж”  ”  в  ПИ с идентификатор 

37914.6846.5463 по КККР на с.Кокаляне в.з.Китката.  

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1904/26.06.2020г. от С.Д.Б.  и Й.С.  с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект  и издаване на  разрешение  за строеж  за 

„Автосервиз, магазин /бюфет/ и офиси”   в УПИ І-40,41 /ПИ с идентификатор 

14831.6526.40 и 14831.6526.41/  кв.11, в.з.Врана  - Герман.  

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1914/26.06.2020г. от К.П.М.    с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Допълващо застрояване 

– барбекю” в УПИ ХІV-34,134 /ПИ с идентификатор 04234.6907.1629/  кв.4 в.з.Бункера.  

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1909/26.06.2020г. от Д.Б.Г. и В.В.Г.   с искане   за 

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

сграда с изгребна яма ” в УПИ VІІ-503 /ПИ с идентификатор 04234.6969.503/  кв.6 

с.Бистрица.  

 

8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1928/29.06.2020г. от И.К.   с искане   за одобряване на 

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

сграда”   в УПИ V-737 /ПИ с идентификатор 14831.6501.737/   кв.51 с.Герман.  

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1951/30.06.2020г. от К.Н.С.    с искане   за одобряване 

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



еднофамилна жилищна сграда”  в УПИ V-780 /ПИ с идентификатор 35239.6107.780/   

кв.59 с.Казичене.   

 

      10.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-931/30.06.2020г.  от М.М.  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  идентификатор   39791.6003.542/     

      кв.51 с.Кривина.  

      

       11.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1398/2/01.07.2020г. във връзка със 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.  

 

12. Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1387/2/08.07.2020г. във връзка със заявление с 

вх.№РПН20-ГР94-1387/21.05.2020г. от Д.Ч. Н.Ч. и Г.Х. чрез пълномощник  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. 

 

13.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2036/08.07.2020г. от И.М.И.     с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект  и издаване на  разрешение  за строеж за 

„Надстройка на жилищна сграда”  в УПИ ХХІІ-176/ПИ с идентификатор 04234.6907.1521/   

кв.18  в.з.Бункера – разширение.   

 

14.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2071/09.07.2020г. от В.М. чрез пълномощник Г.М.Г. 

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

„Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма ”  в УПИ ХІV-88 /ПИ с идентификатор 

68134.2046.436/   кв.16 в.з.Малинова долина ІІ б част. 

  

15.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2050/09.07.2020г. от И.А.П.  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 І-70 /ПИ с идентификатор 

39791.6003.53/  кв.6 с.Кривина.  

 

 

 


