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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 №10/11.03.2020 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ20-АП00-36/02.03.2020 г. от П. Д. М. и П. И. М. за съгласуване на екзекутивна 

документация на еднофамилна двуетажна жилищна сграда със сутерен и навес-барбекю в УПИ 

VІІІ-279, кв.69, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-ДР00-611/2/28.02.2020 г. от Б. А. М. за издаване на удостоверение за 

поделяемост на жилищна сграда по реда на чл.202 от ЗУТ в ПИ с ИД № 00357.5360.383.1, УПИ 

ХVІІ-238, кв.194, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-АП00-38/04.03.2020 г. от Р. Н. Г. за одобряване на                                                                                                                                                                             

проект за еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД №00357.5362.077, УПИ VІІ-866, кв.253 а, 

гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-ДИ11-184/2/10.02.2020 г. от С. И. И. за извършване на процедура по чл.201 

от ЗУТ, във връзка с определение на Софийски Районен Съд гр. дело №32562/2018г. искане за 

разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5360.361, УПИ ХІV-361, 

кв.247, гр. Нови Искър, кв.Славовци. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-ДР00-92/02.03.2020 г. от С. Х. Д. за презаверка на разрешение за строеж на 

еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-815, 816, кв.кв.42, гр.Нови Искър, кв.Курило.  

 

6.Искане вх.№РНИ20-АП00-37/02.03.2020 г. от З. П. З. за съгласуване на проект за сградно 

водопроводно отклонение на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД №21662.4820.502, УПИ 

ХІІІ-502, кв.50, с.Доброславци. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-ГР00-7/04.03.2020 г. от Й. М. Г. за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД 

№ 48393.4990.326, УПИ І-326, кв.28, с.Мировяне. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-ДР00-89/02.03.2020г. от И. Н. Т. за издаване на удостоверение по чл.202 и 

чл.203 от ЗУТ за обособени дялове за ползване в двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 

21662.4819.462, УПИ ХV-462, кв.11 а, с.Дорославци. 

 



2 

9.Искане вх.№1-РСО-52/9/05.03.2020 г. от С. Л. Ц. за издаване на разрешение за строеж на 

ажурна ограда на ПИ с ИД № 21662.4821.200, УПИ І-200, кв.29, с. Доброславци. 

 

10.Искане вх.№РНИ19-ТП00-72/4/06.03.2020 г. от Х. П. Б. за разрешаване изработването на 

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

 

11.Искане вх.№РНИ20-ГР00-8/05.03.2020 г. от С. С. С. и Е. З.С. за приемане на проект за ИПРЗ 

на ПИ с ИД № 57011.5547.471, УПИ І-7.294, кв.32, с.Подгумер. 

 

12.Искане вх.№РНИ19-ТП00-16/05.03.2020 г. от Лилия Боянова Иванова и Огнян Борисов 

Иванов за разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 11884.5615.284 и ПИ с 

ИД №11884.5615.145, УПИ І-145 и УПИ V-144, кв.23, с.Войняговци. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-ТП00-17/05.03.2020 г. от М. Г. Х. и И. Н. Х. за разрешаване изработването 

на проект за ИПР на ПИ с ИД № 41010.4893.958, УПИ V-548, кв.35, с.Кътина. 

 

14.Искане вх.№РНИ19-ТП00-18/06.03.2020 г. от В. Р.П. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 80409.5994.177, УПИ ХХІ-177, кв.100 и ИПУР на улица от о.т. 73 до о.т. 

74, кв.100, с.Чепинци. 

 

15.Искане вх.№РНИ19-ТП00-14/02.3.2020 г. от М. Л. Д. и В. Л. В. за разрешаване изработването 

на проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 11884.5615.729, УПИ ІІІ-671, кв.13, с.Войняговци. 

 

16.Искане вх.№РНИ20-АП00-39/06.03.2020 г. от Ц. Г. Н. за одобряване на проект за еднофамилна 

едноетажна жилищна сграда с изгребна яма в ПИ с ИД № 80409.5995.637, кв.62, с.Чепинци. 

 

17.Искане вх.№РНИ19-ТП00-19/09.03.2020 г. от Д. В. С. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 41010.4891.146, 41010.4891.986 и 41010.4891.987, УПИ ІІ-146, 146 а, 146 

б, кв.7, с.Кътина. 

 

18.Искане вх.№РНИ20-АП00-7/2/09.03.2020 г. от „А.Б. и.“  ЕООД и Ж. Я. К. за издаване на 

разрешение за поставяне на три броя преместваеми стопанско-складови съоръжения и навес-

модулен тип в ПИ с ИД № 80409.5621.36, с.Чепинци. 

 

19.Искане вх.№РНИ20-АП00-41/09.03.2020 г. от А. В. И. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 65601.5479.470, УПИ ХІІІ-470, кв.43, 

с.Световрачане. 

 

                                                    АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ 

                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет:                   Людмил Игнатов    /п/ 

   
Изготвил: гл.специалист     Лина Димитрова /п/ 


