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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-РД09-313/16.09.2020 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

  

за заседание №33/30.09.2020 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ20-ТП00-68/1/18.09.2020 г. от Ц. Г. Ц. за разрешаване изработване на проект 

за ИПРЗ на ПИ с ИД № 65601.5479.474, УПИ Х-474, кв.29, с.Световрачене. 

 

2.Искане вх.№РНИ20-АП00-193/23.09.2020 г. от Н. Д. Д. и Д. Д. Д. за съгласуване на екзекутивна 

документация по част В и К на жилищна сграда в ПИ с ИД № 11884.5915.34, УПИ VII-34, кв.4, 

с.Войнеговци. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-АП00-169/1/18.09.2020 г. от Е. К. И. и В. П. Н. за издаване на разрешение 

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

с.Войнеговци. 

 

4.Искане вх.№РНИ20-АП00-189/18.09.2020 г. от И. Н. Т. за издаване на разрешение за поставяне 

на три броя преместваеми обекти с обслужващо предназначение в ПИ с ИД № 51250.5694.9, 

с.Негован. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-АП00-195/25.09.2020 г. от Ц. С. В. за одобряване на проект за промяна по 

време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на предназначението на едноетажна сграда за 

търговска и складова дейност – склад 2 в пункт за автодиагностика и смяна на гуми в УПИ ХVII-

716, кв.27, с.Негован. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-АХ00-218/28.08.2020 г. от Г. Г. Б. за разрешаване изработване на проект за 

ИПР на ПИ с ИД № 11884.5615.125, УПИ ХХI-125, кв.9, с.Войнеговци. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-АП00-196/25.09.2020 г. от А. И. Д. за одобряване на проект за 

еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с ИД № 80409.5993.1528, УПИ ХI-

43, кв.88, с.Чепинци. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-АП00-140/2/24.09.2020 г. от О. В. К. и М. С. М. за одобряване на проект за 

гараж за два автомобила в ПИ с ИД № 65601.5479.184, УПИ ХII-184, кв.19, с.Световрачене. 
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9.Искане вх.№РНИ20-ТК00-123/01.09.2020 г. от И. Г. С. и В. Г. Д. за разрешаване изработване на 

проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 80409.5996.993, УПИ IХ-993, кв.36, с.Чепинци. 

 

10.Искане вх.№РНИ20-АП00-192/23.09.20.09.2020 г. от К. Д. В. и Д. С. С. за издаване на 

разрешение за поставяне на преместваемо жилищно стопанско съоръжение - тип контейнер в ПИ 

с ИД № 00357.5240.16, м.“Могилата“, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

11.Искане вх.№РНИ20-АП00-175/2/21.09.2020 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. 

 

12.Искане вх.№РНИ20-АП00-191/21.09.2020 г. от Р. З. К. за одобряване на проект за жилищна 

вилна сграда в ПИ с ИД № 57011.5986.43, м.“Хумни дол“, с.Подгумер. 

 

13.Искане вх.№РНИ20-АП00-135/2/23.09.2020 г. от С. И. Г. за издаване на разрешение за 

поставяне на три броя жилищно стопански - контейнери в ПИ с ИД № 48393.4994.25, 

с.Мировяне. 

 

14.Искане вх.№РНИ20-АП00-190/18.09.2020 г. от Д. И. Г. за одобряване на проект за 

еднофамилна двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 48393.4988.906, УПИ ХХIX-906, кв.3, 

с.Мировяне. 

 

15.Искане вх.№РНИ20-ГР00-46/21.09.2020 г. от С. К. С. и Н. Л. С. за приемане на проект за ИПР 

на ПИ с ИД № 40436.5396.143, УПИ II-143 и III-143, кв.18, с.Кубратово. 

 

 

 

                                                     АРХ.АСЕН БАНКОВ /п/ 

                                                     Вр.И.Д. ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет:                   Людмил Игнатов   ……/п/…………  ………………. 

 

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

 

  


