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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 

24.11.2020г. 

 

1.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-1998/3/23.10.2020г. от Д.Н. пълномощник на С.Щ. с  

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

„Смана на предназначението на партерен складов етаж в апартамент в жилищна сграда“  в  

УПИ IV-400 /ПИ с идентификатор 14831.6501.400/ кв.8 с.Герман.  

 

2.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3399/26.10.2020г. от К.П. чрез  пълномощник Ц.П.  с  

искане за  одобряване на инвестиционен проек - заснемане  за възстановяване  на 

строителни книжа за „Сграда – почивна база Кантон „Витоша“  с. Бистрица м-т „Витошко 

лале“ в  ПИ с идентификатор 04234.6074.309  по КККР на с.Бистрица.  

 

3.Заявление с вх.№РПН20-ТД26-1609/26.10.2020г. от М.К. пълномощник на Г.М. с 

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

време на строителството  по чл.154  ал.5 от ЗУТ   на „Жилищна сграда и допълващо 

застрояване - гараж“  в УПИ VI-1424   /ПИ с идентификатор 04234.6971.3666/ кв.72 

с.Бистрица.  

 

4.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-2899/2/27.10.2020г. от В.П.   с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Жилищна сграда ”  в 

УПИ ХІІ-152 /ПИ с идентификатор   04234.6916.152/   кв.23   в.з.Косанин дол.  

 

      5.Заявление  с вх.№РПН20- ГР94-1342/4/30.10.2020г. от А.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-ГР94-2567/2/03.11.2020г. от Н.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.  

 

7.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3530/03.11.2020г. от Н.С. с искане   за одобряване на 

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

чл.154  ал.5 от ЗУТ   на „Еднофамилна жилищна сграда“  в УПИ V-173   /ПИ с 

идентификатор 44063.6226.3530/   кв.105А   с.Лозен.  

 



8.Заявление с вх.№РПН19-ГР94-2829/2/03.11.2019г.  от С.П.  с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за еднофамилна жилищна 

сграда   в УПИ ХІІ-1252  /ПИ с идентификатор 44063.6223.1252/  кв.115 с.Лозен.   

 

9.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3566/05.11.2020г. от Г.Я.  с искане   за одобряване на 

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

чл.154  ал.5 от ЗУТ   на „Тавански етаж на жилищна сграда в жилищен етаж в двуетажна 

жилищна сграда“  в УПИ Х-205   кв.32 с.Герман.  

 

10.Заявление с вх.№РПН20-ГР94-3554/05.11.2020г. от Н.Н. с искане   за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж   за   „Навес за паркиране на 

автомобили ”в УПИ ІІІ-671 /ПИ с идентификатор   04234.6969.3412/   кв.93 с.Бистрица  

 

11.Заявления с вх.№№РПН20-ТД26-1680/09.11.2020г. от „Т.“ ЕООД   с управител 

Д.Ф. с искане   за одобряване на инвестиционен проект   и издаване на разрешение за 

строеж  на  „ Жилищен комплекс- Терасите 2 – Сграда 5“   в  ПИ с идентификатор 

04234.6939.575  по КККР на с.Бистрица.  

 


