
 

 

 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

15.09.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2350/30.07.2020г. от А.Г.Р. – Н.    с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект за възстановяване на строителни книжа на жилищна 

сграда в УПИ Х-1035,1034 /ПИ с идентификатор 44063.6225.1035/ кв.64а  с.Лозен.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2050/2/04.08.2020г. във връзка със 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.  

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2449/06.08.2020г. от 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 на  „Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда”  в УПИ 

ХІ-509  /ПИ с идентификатор 55419.6706.1048/  кв.23 с.Панчарево.  

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2071/2/06.08.2020г.  от В.Н.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. 

 

5.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2483/07.08.2020г. от В.В.Л. чрез пълномощник 

К.М.Б. с искане   за одобряване на инвестиционен проект  и издаване на  заповед за 

промяна по време на строителството  по чл.154 от ЗУТ на  „Вилна сграда”  в УПИ ХІV-88 

/ПИ с идентификатор 04234.6916.9146/  кв.8 в.з.Косанин дол. 

 

6.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2481/07.08.2020г. от С.М.М.  с искане   за одобряване 

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

сграда”  в УПИ ХLІІ-2508 /ПИ с идентификатор  04234.6938.2508/  кв.5а с.Бистрица.  

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2500/10.08.2020г. 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.   

 

8.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2519/11.08.2020г. от П.С.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 и допъващо застрояване –покрит 

басейн, гараж, изгребна яма и ограда”  в УПИ V-949,950,951 /ПИ с идентификатор 

04234.6971.3765/  кв.32 с.Бистрица.  

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1904/2/11.08.2020г. от С.Д.Б. и Й.А.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.  

 

10.Заявление   вх.№РПН20-ГР94-952/3/12.08.2020г.   от А.К.Й.     с искане  за 

одобряване  на  инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  

„Еднофамилна жилищна сграда”  с допълващо застрояване – гараж  и изгребна яма в  

УПИ ХVІІІ-39  / ПИ с идентификатор 04234.6966.39/  кв.15 с.Бистрица.   

 

11.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2548/13.08.2020г. от К.П.И.   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 ІІ-3321,3322,332„За жс“ 

/ПИ с идентификатор 68134.2046.3605/  кв.9  в.з.Малинова долина ІІ б част разширение м-

т Дупките.  

  

12.Заявление   вх.№РПН20-ГР94-2535/13.08.2020г.   от Н.С.М.     с искане  за 

одобряване  на  инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  „Навес – 

гараж“ – допълващо застрояване  в  УПИ VІІ-1145  / ПИ с идентификатор 

04234.6971.1144/  кв.80  с.Бистрица.   

                                                                                                                                                        

13.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2568/14.08.2020г. от С.Б.Ш. и М.А.Р.    с искане   за 

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

сграда и изгребна яма ”    в    УПИ VІІІ-2922   /ПИ с идентификатор  04234.6915.2922/ 

кв.10 в.з.Косанин дол.  

 

14.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2567/14.08.2020г. от Н.О.С.    с искане   за одобряване 

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

жилищна сграда и гараж ”    в    УПИ ХIХ-244   /ПИ с идентификатор 35239.6102.244/  

кв.32  с.Казичене.  

 

15.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2566/14.08.2020г. 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.   

 

16.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1928/2/14.08.2020г. във връзка със заявление с 

вх.№РПН20-ГР94-1928/29.06.2020г. от И.Й.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.  

 

17.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1909/2/17.08.2020г. от В.В.Г. във връзка със 

заявление  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.  

 

18.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2582/17.08.2020г. от М.К.М. и К.Б.М.     с искане   за 

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

сграда и навес за автомобили ”    в    УПИ XVIII – 311   /ПИ с идентификатор 

68134.2047.576/  кв.4 в.з.Американски колеж- Малинова долина 2б част.   

 

19.Заявление с вх.РПН20-ГР94-1640/2/19.08.2020г.  от И.Д.Б.    с искане   за одобряване 

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

сграда с изгребен резервоар” в УПИ ХVІІІ-1437 /ПИ с идентификатор 55419.6707.1436/   

кв.4   с.Панчарево м-т Дебело гуно. 

 

       20.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1398/4/20.08.2020г. 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.  

 

21.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2625/20.08.2020г. от А. Й. Б. и Б. П. Б.   с искане   за 

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

сграда”   в    УПИ XХI – 283   /ПИ с идентификатор 68134.2046.3429/  кв.9  

в.з.Американски колеж- Малинова долина 2б част.   

 

22.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1269/2/21.08.2020г. от  М.Й.Д., Т.Й.Д. и М.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. 

 


