
 

 

 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

22.06.2021г. 

 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-809/20.05.2021г.  от „Х.Е.“ ЕООД с управител Р.Г.М.    

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

„Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване –гараж“ в УПИ ХVII-316,327 

/ПИ с идентификатор55419.6708.3150/ кв.23   в.з.Беликата с.Панчарево.  
 

2.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1531/2/27.05.2021г. от Л.Г.Г.   с искане  за одобряване 

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

жилищна сграда, допълващо застрояване навес за паркоместа“  и изгребна яма ”  в  УПИ 
X-213  /ПИ с идентификатор 04234.6917.213/   кв.25   в.з.Косанин дол.  

 

3.Заявление с вх.№РПН21- ГР94-1927/31.05.2021г.  от  В.Ц. и Д.Ц.     с искане  за 
одобряване на инвестиционен проект и издаване на  заповед за промяна по време на 

строителството по чл.154 от ЗУТ   на част „В и К“   за  обект  „Еднофамилна двуетажна 

сграда с офис част, гараж и изгребна яма“    в   УПИ XIХ -303   /ПИ с идентификатор 

44063.6207.4452/   кв.6   м-т Врана – Лозен – Триъгълника. 
  

4.Заявление с вх.№РПН21-ТД26-860/31.05.2021г.  от Ч.П.“ ЕАД    с искане за 

одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на строителни книжа 
за  обект „Трафопост“ в  ПИ с идентификатор  35239.6110.1403  с.Казичене.  

 

5.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1950/01.06.2021г. от Г.С. и Я.С.  с искане за 

съгласуване  на идеен  инвестиционен проект  за отстъпване право на строеж  за  
„Пристройка към съществуваща жилищна сграда ”   в  УПИ V-373 /ПИ с идентификатор  

14831.6501.373/ кв.27  с.Герман.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1933/01.06.2021г.  от Х.С. и С.С.  с искане  за 
одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за  „Жилищна 

сграда с гараж“  в  УПИ VI-89  /ПИ с идентификатор 44063.6207.4447/ кв.7   м-т Врана – 

Лозен – Триъгълника. 
 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-1956/01.06.2021г.  от Б.Г. пълномощник на В.Г. с 

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

„Еднофамилна жилищна сграда “  в  УПИ XXXV-2048 /ПИ с идентификатор 
37914.6843.2048/ кв.22а в.з.Михово блато с.Кокаляне.  

 



8.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2009/04.06.2021г.  от В.В.  с искане за одобряване на 
инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за  „Еднофамилна жилищна 

сграда и изгребна яма“ в УПИ X-3436 /ПИ с идентификатор 39791.6003.3436/   кв.7  

с.Кривина.  
 

9.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2034/07.06.2021г.  от Г.Г.   с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за  „Жилищна сграда, 

допълващо застрояване и изгребна яма“ и „Допълващо застрояване – гараж“  в УПИ LX-
2096 /ПИ с идентификатор 04234.6916.2096/   кв.47 в.з.Косанин дол.   

 

10.Заявление с вх.№РПН21- ГР94-1993/03.06.2021г.  от С.М.      с искане  за одобряване 
на инвестиционен проект и издаване на  заповед за промяна по време на строителството 

по чл.154 от ЗУТ   на част „В и К“   за  обект  „Еднофамилна жилищна сграда “  в   УПИ 

XХV- 3263,3264   /ПИ с идентификатор 04234.6915.3263/   кв.42а   в.з.Косанин дол.  

 

11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-2044/07.06.2021г. от В.В. и Л.В.   с искане за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   

„Допълващо застрояване – две обслужващи сгради “  в УПИ VI-3378   /ПИ с 
идентификатор 39791.6003.3378/   кв.1 с.Кривина.    

        

                                              


