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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:Веселка Петкова 

                                           Съгласно заповед № РНИ19-РД09-171/30.05.2019 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 №19/05.06.2019 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ19-АП00-72/1/27.05.2019 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. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-АП00-89/28.05.2019 г. от В. П. Й. и М. Д. Й.за одобряване на проект за 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 29430.4705.829, УПИ ХХХІХ-829, кв.23, с.Житен. 

 

3.Искане вх.№РНИ19-АП00-90/29.05.2019 г. от З. И. З. за издаване на разрешение за поставяне на 

преместваем обект-жилищно стопанско съоръжение тип контейнер и изгребна яма в ПИ с ИД № 

02511.4604.1190, УПИ V-41, кв.32, с.Балша. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-ВК00-618/7/27.05.2019 г. от И. В. Д. за продължаване на процедура по 

приемане на проект за ИПРЗ на УПИ І-479 и УПИ ХХІІІ-480, кв.187, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица. 

 

5.Искане вх.№РНИ19-АП00-73/2/30.05.2019 г. от П. Л. 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-АП00-31/3/27.05.2019 г. от Б. Б. С. за одобряване на проект за пристройка 

на стълбище към съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5345.1327, УПИ ІV-377, 

кв.23, гр. Нови Искър, кв. Курило. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-АП00-88/27.05.2019 г. от В.К. К. за одобряване на проект за пристройка и 

преустройство на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5361.1021, УПИ 

5361.972.5361.268, кв.229, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 
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8.Искане вх.№РНИ19-АП00-87/27.05.2019 г. от С. Е. Н. и Г. А. Г. за приемане на проект за ИПРЗ 

на ПИ с ИД №00357.5043.162, №00357.5043.163, №00357.5043.164,  УПИ ІІІ-159, ІV-159, V-159, 

кв.3, гр.Нови Искър, кв. Славовци. 

 

9.Искане вх.№РНИ19-АП00-91/30.05.2019 г. от С. Д. Г. и В.Д. Г. за одобряване на проект за 

гараж за три леки автомобила в ПИ с ИД № 00357.5362.490, УПИ VІІ-490, кв.252, гр.Нови Искър, 

кв. Славовци. 

 

10.Искане вх.№РНИ19-ТП00-34/31.05.2019 г. от М. И. Н. за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5354.204, УПИ ХVІ-575, кв.146, гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-АП00-56//1/31.05.2019 г. от Ц. И. Ш.за одобряване на проект за 

пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5362.521, 

УПИ:ХХІІ-521, кв.254, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

12.Искане вх.№РНИ19-ТП00-32/27.05.2019 г. от А. Н. Г. и Е. С. Г. за разрешаване изработването 

на проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 80409.5994.348, УПИ ІХ-348, кв.104, с.Чепинци. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-ТП00-33/30.05.2019 г. от Т. Й. К. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР и създаване на нова улица-тупик  до ПИ с ИД № 41010.4479.451, и ПИ с ИД № 

41010.4479.2028, с.Кътина. 

 

14.Искане вх.№РНИ19-ТП00-27/2/27.05.2019 г. от Е. Р. Б. за разрешаване изработването на 

проект за ИПРЗ на УПИ ІV-44, УПИ V-45, УПИ VІ-за озеленяване и УПИ ІІІ-44, кв.30, 

с.Войняговци. 

 

15.Искане вх.№РНИ19-ДР00-235/27.05.2019 г. от Н. М. М. за издаване на разрешение за строеж 

на резервоари за събиране на дъждовна вода от покрива на жилищна сграда в ПИ с ИД № 

51250.5713.21, с.Негован. 

 

16.Искане вх.№РНИ19-АП00-92/31.05.2019 г. от В.Т. П. и Е. П. П. за одобряване на проект за 

еднофамилна едноетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 41010.4892.346, УПИ ІІ-346, кв.44, 

с.Кътина. 

 

17.Искане вх.№РНИ19-АП00-93/30.05.2019 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“ 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов  /п/                             дата  

 

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


