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             СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 /ХХХІ-МЦ/ п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ОДОБРЯВАМ: /п/ 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

                          

На основание Заповед № РНИ19-РД09-92/22.03.2019 г. на Кмета на район „Нови Искър за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №16/15.05.2019 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ19-ГР00-20/08.05.2019 г. от М. В. Т. и Е. Г. Т. за приемане на проект за ИПР 

на ПИ с ИД № 00357.5347.272, УПИ ХІХ-272, кв.39, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-АП00-44/2/07.05.2019 г. от Н. М. Х. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване по чл.42 от ЗУТ и проект за изгребна яма 

в ПИ с ИД № 00357.5348.292, УПИ:ІІ-605, кв.52, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

3.Възражение вх.№РНИ19-ГР00-39/6/03.05.2019 г. от З. Г. Б. във връзка със съобщения проект за 

подробен устройствен план-изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ ХХVІІ-131а, ПИ с 

ИД № 00357.5360.155, кв.235, по плана на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

4.Искане вх.№РНИ18-АП00-101/4/09.05.2019 г. от  Н. Б. М. за одобряване на проект за жилищна 

сграда в ПИ с ИД № 00357.5347.226, УПИ VІІ-897, кв.45, кв. Курило, гр.Нови Искър.  

 

5.Искане вх.№РНИ19-АП00-73/09.05.2019 г. от П. Л. Л. и С. Й.Л. за издаване на разрешение за 

поставяне на преместваемо жилищно-стопанско съоръжение тип контейнер в ПИ с ИД № 

00357.5357.1133, гр.Нови Искър. 

 

6.Искане вх.№РНИ19-АП00-36/2/10.05.2019 г. от Р. С. К. за одобряване на проект за 

еднофамилна, едноетажна жилищна сграда в ПИ с ИД №00357.5347.236, УПИ:ХІІІ-885, кв.46,  

гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-АП00-70/1/07.05.2019 г. от П. Й. П. за одобряване на проект за едноетажна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 40436.5392.45, м.“Ридо“, с.Кубратово. 

 

8.Искане вх.№РНИ19-АП00-52/2/25.04.2019 г. от Б.П.М. за одобряване на проект за еднофамилна 

жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с ИД № 29430.4705.854, УПИ:ХХVІ-108, кв.18, с.Житен. 

 

9.Искане вх.№РНИ19-АП00-70/09.05.2019 г. от С. М.С. за одобряване на проект за еднофамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 57011.5547.486, УПИ ІІІ-94, кв.1, с.Подгумер. 
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10.Искане вх.№РНИ19-АП00-73/09.05.2019 г. от С. М. С. за одобряване на проект за двуфамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 57011.5547.487, УПИ ХVІІІ-65, кв.1, с.Подгумер. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-АП00-57/2/09.05.2019 г. от С. И. Д. за одобряване на проект за гаражи и 

ограда в ПИ с ИД № 51250.5714.611, УПИ:ІV-611, кв.44, с.Негован. 

 

12.Искане вх.№РНИ18-АП00-219/2/09.05.2019 г. от С. К. В. за одобряване на проект за 

надстройка – тавански етаж с укрепване на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД № 

80409.194, УПИ ХVІІ-194, кв.99, с.Чепинци. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-АП00-764/30.04.2019 г. от А. Р. С. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 51250.5714.932, УПИ І-371, кв.30, с.Негован. 

 

14.Искане вх.№РНИ19-ГР00-21/08.05.2019 г. от М. Л. Г. и „А.М.“ ЕООД за приемане на проект 

за ИПРЗ на ПИ с ИД № 80408.5993.1473 и ПИ с ИД № 80408.5993.1483, УПИ ІV-1100 и УПИ V-

1100, кв.112, с.Чепинци. 

 

                                                            АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ /п/ 

                                                            ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов   /п/                            дата  

 

Изготвил: гл.специалист:  Лина Димитрова          /п/                           дата  

 

 

 

 


