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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 №6/12.02.2020 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ20-ТП00-6/06.02.2020 г. от С. Н. С., Д. В.А. и П. В. А. за разрешаване 

изработването на проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 21662.4820.855, 21662.4820.964, 

21662.4820.963, 21662.4820.962, 21662.4820.491, 21662.4820.490, 21662.4820.492 и 

21662.4820.493, УПИ ІV-494 а, V-494, VІ-493, VІІ-492, VІІІ-491, ІХ-490, Х-490, ХІ-489 и ХІІ-489, 

кв.15, с.Даброславци. 

                                                                                                                                                                        

2.Искане вх.№РНИ20-ТП00-7/06.02.2020 г. от Й. М. Г.за разрешаване изработването на проект за 

ИПР на ПИ с ИД № 48393.4990.326, УПИ І-326,кв.28, с.Мировяне. 

 

3.Искане вх.№РНИ19-ТП00-68/2/17.01.2020 г. от А. Л. Х. за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на ПИ с ИД № 21662.4819.425, УПИ VІІ-425, кв.5, с.Доброславци. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-АП00-228/2/06.02.2020 г.  от  М. Д. А. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 21662.4821.1277, УПИ VІІ-1277, кв.31, 

с.Доброславци. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-ТП00-5/31.01.2020 г. от Д. М. С. за разрешаване изработването на проект 

за ИПРЗ на ПИ с ИД № 00357.5353.315, УПИ ХХХVІІІ-за индивидуално комплексно жилищно 

строителство, кв.120, гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-АП00-13/31.01.2020 г. от П. С. М. за одобряване на проект за  

еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.4495.215, в.з. „Ласка“, гр.Нови Искър, 

кв.Курило. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-АП00-18/05.02.2020 г. от И. Е. В. и Е. Е. К. за одобряване на проект за 

жилищна сграда и гараж в ПИ с ИД № 00357.5358.1023, УПИ:ХV, кв.168, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-АП00-17/05.02.2020 г. от И. Е. В. и Е. Е. К. за одобряване на проект за 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5358.1023, УПИ ХV, кв.168, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 
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9.Искане вх.№РНИ20-АП00-16/04.02.2020 г. от И. Р. А. за съгласуване на проект за учредяване 

право на строеж на стопанска постройка към плътна ограда на основание чл.42, ал.2 и чл.140, 

ал.2 и ал.5 от ЗУТ, ПИ с ИД № 00357.5361.263, УПИ ХVІІ-263, кв.229, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица. 

 

10.Искане вх.№РНИ20-АП00-14/03.02.2020 г. от И. И. И. за издаване на разрешение за поставяне 

на жилищна сграда за временно обитаване тип контейнер в ПИ с ИД № 00357.5359.2211, УПИ 

ХХІV-915, кв.218, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-АП00-174/4/03.02.2020 г. от К. К.Г. за одобряване на проект за двуетажна 

пристройка и надстройка на съществуваща едноетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 

00357.5358.375, УПИ ХІІІ-375, кв.166, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

12.Искане вх.№РНИ20-АП00-15/03.02.2020 г. от Д. Б. И. за съгласуване на екзекутивна 

документация на двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 51250.5712.788, УПИ ХVІ-788, кв.23, 

с.Негован. 

 

13.Искане вх.№РНИ20-АП00-95/05.02.2020 г. от Ц. В.М. за одобряване на проект за двуетажна 

надстройка на съществуваща едноетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 51250.5714.199, УПИ 

ІХ-199, кв.41, с.Негован. 

 

14.Искане вх.№рРНИ19-ГР94-594/3/06.02.2020 г. от Ц. В.С. за одобряване на проект за външно 

стълбище към мазе и отвор за външна врата към мазе в триетажна двуфамилна жилищна сграда в 

ПИ с ИД №80409.59993.75, УПИ Х-75, кв.93, с.Чепинци. 

 

 

 

                АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ     /п/ 

                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов /п/ 

 

Изготвил: гл.специалист Лина Димитрова /п/ 


