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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 № РНИ20-РД09-210/17.06.2020 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №30/09.09.2020 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ20-АП00-137/2/26.08.2020 г. от Д. Д. Ц. за одобряване на проект за 

еднофамилна едноетажна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с ИД № 02511.4604.658, УПИ VI-

94, кв.44, с.Балша. 

 

2.Искане вх.№РНИ20-АП00-131/4/03.09.2020 г. от К. К. И. за одобряване на проект за жилищна 

сграда в ПИ с ИД № 29430.4705.698, УПИ ХХХI-698, кв.23, с.Житен. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-АП00-91/2/02.09.2020 г. от „А. Т.“ ЕООД за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ с ИД № 21662.4842.6, УПИ III-827, кв.16 а, 

с.Доброславци. 

 

4.Искане вх.№РНИ20-АП00-175/03.09.2020 г. от Е. К. К. за одобряване на проект за пристройка и 

надстройка на съществуваща едноетажна еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 

57011.5547.299, УПИ V-299, кв.30, с.Подгумер. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-АП00-160//1/31.08.2020 г. от В. Г. Б. за одобряване на проект за 

преустройство и укрепване на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД № 21662.4819.930, 

УПИ ХIV-438, кв.7, с.Доброславци. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-АП00-172/31.08.2020 г. от И. Ц. Г. за съгласуване на екзекутивна 

документация на пристройка на жилищна сграда в УПИ ХХХII-181, кв.73, гр.Нови Искър, 

кв.Курило. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-ДР00-430/01.09.2020 г. от Г. И. Г., Т. И. В. и Ю. И. П. за одобряване на 

проект заснемане за възстановяване на строителни книжа на жилище 1, част от двуфамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5346.5, УПИ Х-180, кв.3, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-АП00-154/1/28.08.2020 г. от Д. С. М. за издаване на разрешение за строеж 

на допълващо застрояване-лятна кухня в ПИ с ИД № 00357.5362.63, УПИ VI-707, кв.264, гр.Нови 

Искър, кв.Славовци. 



2 

9.Искане вх.№РНИ20-ГР00-44/31.08.2020 г. от И. И. Ч. за приемане на проект за ИПР на ПИ с 

ИД № 00357.5362.447, УПИ ХIII-447, кв.251, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

10.Искане вх.№РНИ20-АП00-171/31.08.2020 г. от Г. Н. М. за издаване на разрешение за строеж 

на плътна ограда на ПИ с ИД № 00357.5347.269, УПИ ХХ-269, кв.42, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

11.Искане вх.№РНИ20-АП00-174/01.09.2020 г. от В. В. К. за одобряване на проект за 

еднофамилна двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5357.138, УПИ ХV-5358.138, кв.98, 

гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

12.Искане вх.№РНИ20-АП00-173/01.09.2020 г. от М.Г.К. за одобряване на проект за 

еднофамилна двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5357.138, УПИ ХV-5358.138, кв.98, 

гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

13.Искане вх.№РНИ20-АП00-169/28.08.2020 г. от Е. К. И. за издаване на разрешение за 

поставяне на преместваема стопанска сграда в ПИ с ИД №11884.5599.134, м.“Марина падина“, 

с.Войнеговци. 

 

 

 

 

 

                                                               АРХ. СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ  /п/   

                                             ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет:                   Людмил Игнатов   /п/ 

 

Изготвил: Гл.специалист      Лина Димитрова    /п/ 


