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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-РД09-210/17.06.2020 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №25/05.08.2020 г. 

1.Искане вх.№РНИ20-АП00-106/2/28.07.2020 г. от К. Х. Д. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда, гараж, лятна кухня и изгребна яма в ПИ с ИД № 48393.4989.1124, 

УПИ ХI-124, кв.35, с.Мировяне. 

 

2.Искане вх.№РНИ20-ГР00-38/27.07.2020 г. от В.И. М.за приемане на проект за ИПРЗ на УПИ І-

1 и УПИ ІІ-2, кв.30 и изменение на план за улична регулация за улица между о.т.1 а и о.т.16,  

с.Балша. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-АП00-137/27.07.2020 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. 

 

4.Искане вх.№РНИ20-ГР00-39/30.07.2020 г. от П.Е. П. за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД 

№02511.4605.344, УПИ ІІІ-344 за Жс, кв.18, с.Балша. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-АП00-135/24.07.2020 г. от С. И. Г. за издаване на разрешение за поставяне 

на три броя фургони в ПИ с ИД № 48393.4994.25, с.Мировяне. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-ДР00-219/1/13.07.2020 г. от „Л.“ АД за издаване на разрешение за 

поставяне на модул за дизел 5m3 в имот с ИД № 67601.5478.150 КК , с.Световрачане. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-АП00-139/28.07.2020 г. от Е. Й. Й. за издаване на разрешение за строеж на 

плътна ограда по вътрешните граници на ПИ с ИД № 80409.5996.992, УПИ ХI-992, кв.36, 

с.Чепинци. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-АП00-138/28.07.2020 г. от Р. С. К. и Е.Й. за одобряване на проект за 

жилищна сграда, гараж и изгребна яма в ПИ с ИД № 80409.5996.992, УПИ IX-993, кв.36, 

с.Чепинци. 

 

9.Искане вх.№РНИ20-АП00-140/28.07.2020 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.Световрачане. 
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10.Искане вх.№РНИ19-ГР00-29/2/27.07.2020 г. от „Д.“ ООД за приемане на проект за ИПРЗ на 

ПИ с ИД № 11884.5594.430, УПИ I-430 за жил. стр., кв.2 б, с.Войняговци. 

 

11.Искане вх.№РНИ20-АП00-121/2/30.07.2020 г. от Ц. В. С.  за издаване на разрешение за строеж 

за стопанска сграда – навес за градински инструменти в ПИ с ИД №80409.5993.75, УПИ Х-75, 

кв.93, с.Чепинци. 

 

12.Искане вх.№РНИ20-АП00-142/30.07.2020 г. от „А.“ ЕООД за одобряване на проект за 

магазини, офис, производство и складове в ПИ с ИД №65601.5450.47, УПИ I-559, кв.51 а, 

с.Световрачане. 

 

13.Искане вх.№РНИ20-ТП00-55/03.08.2020 г. от Г. Б. К. и К. Б. К. за разрешаване изработването 

на проект за ИПР на ПИ с ИД № 65601.5479.132, УПИ ХV-132, кв.43, с. Световрачане. 

 

14.Искане вх.№РНИ20-ТП00-54/03.08.2020 г. от В. С. Х., Т.С.Т., П. Р. Т., Б. Г. Б., И. . Р. и Ж. Д. 

Р. за разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 51250.5713.1000, УПИ ХХIII-

687 и УПИ ХХIV-687, кв.4, УПИ III-687 и  УПИ ХХVII-687, кв.9,   с.Негован. 

 

15.Искане вх.№РНИ20-АП00-79/2/29.07.2020 г. от Е.С. Г.за издаване на разрешение за строеж на 

ограда на ПИ с ИД № 00357.5358.1418, УПИ ХІ-5358.1418, кв.95 а, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

16.Искане вх.№РНИ20-АП00-99/2/28.07.2020 г. от М.Л. Т. за издаване на разрешение за строеж 

на гараж в ПИ с № 00357.5358.366, УПИ ХIII-366, кв.165 а, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

17.Искане вх.№РНИ20-АП00-141/28.07.2020 г. от В.П. Г. за одобряване на проект за гараж за лек 

автомобил в ПИ с ИД № 00357.5359.2347, УПИ ХХV-870, кв.220, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

18.Искане вх.№РНИ19-ТП00-46/2/28.07.2020г. от И.М. К. за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5359.742, УПИ V-742, кв.196, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

 

                                                                АРХ. СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ     

                                             ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

 

Заместник-кмет:            /п/    Людмил Игнатов    

        

Изготвил: гл.специалист    /п/   Лина Димитрова                         


