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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 РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

        

За Кмет 

Зам.-кмет: Людмил Игнатов 

Съгласно заповед № РНИ19-РД09-174/30.05.2019 г. 

на кмета на 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 №24/10.07.2019 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ19-АП00-124/02.07.2019 г. от Д. В. Б. за одобряване на проект за промяна по 

време на строителство на еднофамилна, двуетажна  жилищна сграда и работилница на основание 

чл.154, ал.5 от ЗУТ в ПИ с ИД № 00357.5348.44, УПИ ІХ-1009, кв.48, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-АП00-125/03.07.2019 г. от С. Ж. Д. за съгласуване на екзекутивна 

документация на жилищна сграда в ПИ с ИД №00357.5358.211, УПИ ХІІ, кв.96, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица. 

  

3.Искане вх.№РНИ19-АП00-123/02.07.2019 г. от С.В. Я. за одобряване на проект за еднофамилна, 

едноетажна жилищна сграда с мансарден етаж и гараж в ПИ с ИД № 00357.5347.938, УПИ ХІІ-

927, кв.47, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-АП00-97/2/02.07.2019 г. от Г. В.И. за одобряване на проект за пристройка и 

надстройка на жилищна сграда и лятна кухня към плътна ограда в ПИ с ИД № 00357.5357.128, 

УПИ ІV-128, кв.103, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

5.Писмо вх.№РНИ19-ТК00-144/03.07.2019 г. от СО – Направление „Архитектура и 

Градоустройство“ относно продължаване на процедура по одобряване на ПУП-план регулация за 

УПИ ХХХ-131 а, кв.235, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

6.Искане вх.№РНИ17-АП00-149/5/01.07.2019 г. от В. С. З. за одобряване на проект за 

административни и жилищни сгради в ПИ с ИД №21662.4842.35, УПИ VІ-838, кв.46, с. 

Доброславци. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-АП00-128/05.07.2019 г. от С. П. Д. за одобряване на проект за жилищна 

сграда, стопанска постройка, гараж и изгребна яма в ПИ с ИД № 48393.4990.151, УПИ ХVІІІ-151, 

152, кв.43, с.Мировяне. 
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8.Искане вх.№РНИ19-ГР00-32/04.07.2019 г. от А. Г. П. за приемане на проект за ИПРЗ на ПИ с 

ИД № 21662.4833.865 и 21662.4833.866, УПИ ІІІ-13 и УПИ ІV-13, кв.14 а, с.Доброславци. 

 

9.Искане вх.№РНИ19-АП00-110/1/02.07.2019 г. от А. С. Д. за одобряване на проект за две 

еднофамилни жилищни сгради н ПИ с ИД № 51250.5714.631, УПИ ХХV-631, кв.35, с.Негован. 

 

10.Искане вх.№РНИ19-АП00-111/1/02.07.2019 г. от А. С. Д. за одобряване на проект за две 

еднофамилни жилищни сгради н ПИ с ИД № 51250.5714.631, УПИ ХХV-631, кв.35, с.Негован. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-АП00-93/2/02.07.2019 г. от Р. Х. Х. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 51250.5714.920, УПИ ХІ-705, кв.43, с.Негован. 

 

 

 

                 

                                                           АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ  /п/ 

                                                            ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


