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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 №45/04.12.2019 г. 

 

 

1.Искане вх.№РНИ19-ТП00-73/25.11.2019 г. от Б. Г. И. и И. Г. И. за разрешаване изработването 

на проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5361.10, УПИ ХVІІІ-193, кв.225, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-АП00-218/25.11.2019 г.  от  С. К. З. за одобряване на проект за 

еднофамилна, двеутажна жилищна сграда с гараж в ПИ с ИД № 00357.5347.181, УПИ ХV-181, 

кв.43, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

3.Искане вх.№РНИ19-АП00-216/25.11.2019 г.  от Ф. М. Х. за издаване на разрешение за 

поставяне на офис съоръжение – тип контейнер и търговско – складов открит навес в ПИ с ИД 

№00357.5176.38, УПИ І-38 за обществено обслужване, кв.231 а, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-ДР00-534/1/28.11.2019 г. от Р.П. М.за издаване на удостоверение по чл.202 

от ЗУТ за обособяване на самостоятелни обекти в „Жилищна сграда“ с ИД № 48393.4990.274.1, 

УПИ VІ-274, кв.40, с.Мировяне. 

 

5.Искане вх.№РНИ19-ТП00-72/25.11.2019 г. от С. М. М. и Х. П. Б. за разрешаване изработването 

на проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 48393.4990.194, УПИ ХІІІ-194, кв.37, с.Мировяне. 

 

6.Искане вх.№РНИ19-АП00-220/26.11.2019 г.  от  В. Д. А. за одобряване на жилищна сграда и 

изгребна яма в ПИ с ИД № 02511.4605.310, УПИ VІІ-310, кв.15 а, с.Балша. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-ГР00-66/29.11.2019 г. от К. П.У. и Л. Д.-У. за разрешаване изработването 

на проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 29430.4705.356, УПИ ХІІІ-356, кв.13, с.Житен. 

 

8.Искане вх.№РНИ19-АП00-206/1/29.11.2019 г. от К. П. У. и Л.Д.-У. за одобряване на проект за 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 29430.4705.356, УПИ ХІІІ-356, кв.13, с.Житен. 

 

9.Искане вх.№РНИ19-АП00-222/29.11.2019 г. от К. П. У. и Л.Д.-У. за издаване на разрешение за 

строеж на навес за гаражи в ПИ с ИД № 29430.4705.356, УПИ ХІІІ-356, кв.13, с.Житен. 
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10.Искане вх.№РНИ19-АП00-221/26.11.2019 г.  от  Д. И.К. за издаване на разрешение за строеж 

на допълващо застрояване – стопанска сграда за съхранение на продукция инвентар в ПИ с ИД 

№80409.5995.737, УПИ ІХ-737, кв.19, с.Чепинци. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-АП00-219/26.11.2019 г. от Д.С. В. за съгласуване на екзекутивна 

документация на жилищна сграда в УПИ ІІІ-233, кв.8, с.Световрачане. 

 

12.Искане вх.№РНИ19-ГР00-63/21.11.2019 г. от К. Б. А. за приемане на проект за ИПРЗ на ПИ с 

ИД № 65601.5479.293, УПИ І-293, кв.22, с.Световрачане. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-ТП00-74/29.11.2019 г. от М. С. П. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 80409.5996.908, УПИ ІV-908, кв.5, с.Чепинци. 

 

14.Искане вх.№РНИ19-АП00-209/2/29.11.2019 г. от А. Б. Х. за одобряване на проект за 

двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с ИД № 11884.5595.114, УПИ І-9 за жс, кв.26 а, 

м.“Търно“, с.Войняговци. 

 

 

 

 

 

АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ /п/ 

                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов /п/ 

 

Изготвил: гл.специалист  Лина Димитрова         /п/                                                       

 


