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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“ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 1 

 

Днес 08.01.2020 г. в изпълнение на Заповед № РНИ19-РД09-92/22.03.2019 г. на Кмета на район 

„Нови Искър” се проведе заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията 

за разглеждане на инвестиционни проекти. 

 

1.Искане вх.№РНИ19-АП00-230/17.12.2019 г. от Й. И. Д. и И. Й. Д. за издаване на разрешение 

за поставяне на преместваемо стопанско-складово съоръжение, на осование чл.50 и чл.56 от 

ЗУТ  в ПИ с ИД № 02511.4604.190, УПИ ХХVІ-189, кв.7, с.Балша. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-ГР00-71/19.12.2019 г. от С. В. В. за приемане на проект за ИПР на ПИ с 

ИД № 40436.5396.132 и ПИ с ИД № 40436.5396.132, УПИ ІІІ-132 и УПИ ІІ-133, кв.24, 

с.Кубратово. 

 

3.Искане вх.№РНИ19-АП00-233/20.12.2019 г.  от  Н. И. В.за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна  сграда с гараж в ПИ с ИД № 21662.4819.21, УПИ ХV-21, кв.1, 

с.Доброславци. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-АП00-231/20.12.2019 г.  от  Й. М. Г. за одобряване на проект за предверие 

към еднофамилна жилищна сграда и работилница-ателие в ПИ с ИД № 48393.4990.326, УПИ І-

326, кв.28, с.Мировяне. 

 

5.Искане вх.№РНИ19-ГР00-66/1/20.12.2019 г. от К. П. У. за приемане на проект за ИПРЗ на ПИ 

с ИД № 29430.4705.356, УПИ ХІІІ-356, кв.13, с.Житен. 

 

6.Искане вх.№РНИ19-АП00-189/2/20.12.2019 г. от К. В. К. за издаване на разрешение за строеж 

на лятна кухня-допълващо застрояване в ПИ с ИД № 00357.5362.706, УПИ ІV-706, кв.264, 

гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-ДР00-485/2/20.12.2019 г. от Б.Д. Я. за издаване на удостоверение за 

поделяемост на жилищна сграда по реда на чл.202 от ЗУТ в ПИ с ИД № 00357.5359.1248, УПИ 

ХІ-763, кв.194, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 
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8.Искане вх.№РНИ19-АП00-232/20.12.2019 г. от Б. Г. Г. за съгласуване на екзекутивна 

документация на еднофамилна двуетажна жилищна сграда с две стопански сгради-работилници 

в ПИ с ИД № 00357.5349.201, УПИ Х-201, кв.57, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

9.Искане вх.№РНИ19-ГР00-72/19.12.2019 г. от А. Д. П. за приемане на проект за ИПР на  ПИ с 

ИД № 00357.5357.197, УПИ VІ-197, кв.76, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

10.Искане вх.№РНИ19-ТП00-80/19.12.2019 г. от Р. Т. П. за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на ПИ с ИД №00357.5347.909, УПИ VІІІ-827, кв.35, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-ГР00-73/23.12.2019 г. от Д.Ц.Б. за приемане на проект за ИПРЗ на  ПИ с 

ИД № 00357.5354.278, УПИ ХІІІ-662, кв.144, гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

12.Искане вх.№РНИ19-АП00-234/20.12.2019 г. от Д. Ж. С. за съгласуване на екзекутивна 

документация по част: Паркоустройство към основен проект за еднофамилна двуетажна 

жилищна сграда в ПИ с ИД №00357.5362.873, УПИ ІV-873, кв.274 а, гр.Нови Искър, 

кв.Славовци. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-АХ00-212/20.12.2019 г.  от  Я. З. И. и А. Т. Т.-И. за издаване на 

разрешение за строеж на плътна ограда на ПИ с ИД № 80409.5996.1478, УПИ ХІІ-1478, кв.36 а, 

с.Чепинци. 

 

14.Искане вх.№РНИ19-ТП00-79/13.12.2019 г. от „Т.“ АД за разрешаване изработването на 

проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 44224.5783.110, УПИ VІ-за складове, офиси, автосервиз и ТП“ и 

УПИ VІІ-за складове, офиси, автосервиз и ТП“, кв.34, с.Локорско. 

 

15.Искане вх.№РНИ19-ТП00-81/27.12.2019 г. от  П.Е.П. чрез пълномощник Ц. Х. Т. за 

разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 02511.4605.344, УПИ ІІІ-344 за 

Жс, кв.18, с.Балша. 

 

16.Искане вх.№РНИ19-ДР00-611/27.12.2019 г. от Б. А. М., С. Миланова Паунова, Кристиян 

Георгиев Паунов и Деян Горгиев Паунов 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. 

 

17.Искане вх.№РНИ19-АП00-236/27.12.2019 г.  от  Л. С. М. за одобряване на проект за 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5359.468, УПИ Х-468, за жилищно строителство, кв.187, 

гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

18.Искане вх.№РНИ19-АП00-237/30.12.2019 г. от „Ф.“ ЕООД с управител Р. К. К.  за издаване 

на разрешение за поставяне на контролно-технически пункт и офис, на осование чл.50 и чл.56 

от ЗУТ  в ПИ с ИД № 80409.5856.3, с.Чепинци. 

 

19.Искане вх.№РНИ19-АП00-235/20.12.2019 г. от „Т.-Е.“ ООД с управител Е. С.Т.- 

пълномощник В. В.   за издаване на разрешение за поставяне на два тотема и тотем във вид на 

три знамена, на осование чл.50 и чл.56 от ЗУТ  в ПИ с ИД № 80409.5811.41,  в УПИ І-1191, 

кв.2а, с.Чепинци. 

 

Допълнително разгледани точки : 

 

20.Възражение вх.№РНИ19-ГР00-35/4/25.11.2019 г. от Р. С. относно: Проект за изменение на 

действащия ПУП-ИПР за УПИ ХVІІ-581, кв.146, гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 
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21.Искане вх.№РНИ19-ТП00-74/2/02.01.2020 г. от  М. С. П. за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на ПИ с ИД № 80409.5996.908,УПИ ІV-908, кв.5, с.Чепинци. 

 

22.Искане вх.№РНИ19-АП00-226/2/07.01.2019 г. от Р.И.Б., Б.Ц.Б., В. Ц. Б., Г. Ц. Т., С. Ц. Б., 

И.И. Б. и Р.К. Б. за издаване на удостоверение по чл.202 и чл.203 от ЗУТ за обособени дялове за 

ползване на първи етаж от жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5361.183, УПИ V-183, кв.225, 

гр.Нови Искър, кв.Кумарица.  

 

Председател: арх.Станислав Михайлов-гл.архитект на Район ”Нови Искър“ 

 

Членове:  
1.арх.Асен Банков-началник отдел „УТККС” 

2.инж.Теодора Янакиева-главен инженер на район „Нови Искър“  

3.инж.Любомир Григоров-старши експерт в отдел”ИИБЕ” 

4.Юлия Демир - юрисконсулт в отдел „УОСЖФРКТД“ 

5.инж.Зорница Станчева-старши експерт отдел „ИИБЕ” 

6.инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“  

7.Пламен Божилов- главен специалист „УТККС” 

8.Петя Делчева-гл.инспектор в отдел „ЗТЕ“ към СРЗИ 

9.Представител на 02 РС ПБЗН 

10.арх.Димчо Чуков-представител на КАБ 

11.арх.Галя Николова-представител на  САБ    

12.Представител на КИИП 

 

Докладчици: 

 

Николай Поповски-главен специалист „УТККС” 

 

По т.1 от дневния ред 

 

Пламен Божилов-главен специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

230/17.12.2019 г. от Й. И. Д. и И. Й. Д. за издаване на разрешение за поставяне на преместваемо 

стопанско-складово съоръжение, на осование чл.50 и чл.56 от ЗУТ  в ПИ с ИД № 

02511.4604.190, УПИ ХХVІ-189, 190, кв.7, с.Балша. 

 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Комбинирана скица  

-Виза за проектиране 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие и предлага Гл.архитект да издаде разрешение за поставяне. 

 

По т.2 от дневния ред 

 

Пламен Божилов-главен специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-ГР00-71/19.12.2019 

г. от С. В.В. за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД № 40436.5396.132 и ПИ с ИД № 

40436.5396.132, УПИ ІІІ-132 и УПИ ІІ-133, кв.24, с.Кубратово. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 



 4 

 

РЕШИ: 

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване. 

 

По т.3 от дневния ред 

 

Пламен Божилов-главен специалист „УТККС”  докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

233/20.12.2019 г.  от  Н. И. В. за одобряване на проект за еднофамилна жилищна  сграда с гараж 

в ПИ с ИД № 21662.4819.21, УПИ ХV-21, кв.1, с.Доброславци. 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Комбинирана скица  

-Виза за проектиране 

-Изходни данни от „Софийска вода“ АД 

-Писмо от „Софийска вода“ АД  

-Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Дава положителна оценка на съответствието на инвестиционния проект. 

 

По т.4 от дневния ред 

 

Пламен Божилов-главен специалист „УТККС” докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

231/20.12.2019 г.  от  Й. М. Г. за одобряване на проект за предверие към еднофамилна жилищна 

сграда и работилница-ателие в ПИ с ИД № 48393.4990.326, УПИ І-326, кв.28, с.Мировяне. 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Скица на сграда от АГКК 

-Комбинирана скица  

-Удостоверение от ГИС-София 

-Виза за проектиране 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Не дава положителна оценка на съответствието на инвестиционния проект и прави следната 

забележка: 

-Да се проведе процедура по изменение на плана за регулация по имотни граници 

 

По т.5 от дневния ред  

  

Пламен Божилов-главен специалист „УТККС докладва искане вх.№РНИ19-ГР00-

66/1/20.12.2019 г. от К. П. У. за приемане на проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 29430.4705.356, 

УПИ ХІІІ-356, кв.13, с.Житен. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

РЕШИ: 

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване. 

 

По т.6 от дневния ред 
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инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

189/2/20.12.2019 г. от К. В. К. за издаване на разрешение за строеж на лятна кухня-допълващо 

застрояване в ПИ с ИД № 00357.5362.706, УПИ ІV-706, кв.264, гр.Нови Искър, кв.Славовци, 

разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №39/23.10.2019 г., т.6 с решение: 

 

„Да се представи нотариално заверена декларация за съгласие за поставяне на каравана в 

съсобствен имот 

-Да се представи договор в нотариална форма за учредено право на строеж от съсобственика, 

съгласно чл. 183, ал. 1 от ЗУТ.“ 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Забележките са отстранени. 

Дава съгласие предлага Гл.архитект да издаде разрешение за строеж на лятна кухня-допълващо 

застрояване и  разрешение за поставяне на каравана. 

 

По т.7 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-ДР00-

485/2/20.12.2019 г. от Б. Д. Я. и Х.Д. Я. за издаване на удостоверение за поделяемост на 

жилищна сграда по реда на чл.202 от ЗУТ в ПИ с ИД № 00357.5359.1248, УПИ ХІ-763, кв.194, 

гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Скица на сграда от АГКК 

-Копие от одобрени строителни книжа  

-Проект за поделяемост на сградата 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие и предлага Гл.архитект да съгласува проекта, и да издаде удостоверение за 

поделяемост на жилищна сграда по реда на чл.202 от ЗУТ. 

 

По т.8 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

232/20.12.2019 г. от Б. Г. Г. за съгласуване на екзекутивна документация на еднофамилна 

двуетажна жилищна сграда с две стопански сгради-работилници в ПИ с ИД № 00357.5349.201, 

УПИ Х-201, кв.57, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

 Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Копие от виза за проектиране 

-Копие от разрешение за строеж 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие и предлага Гл.архитект да съгласува екзекутивната документация. 
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По т.9 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-ГР00-

72/19.12.2019 г. от А. Д. П. за приемане на проект за ИПР на  ПИ с ИД № 00357.5357.197, УПИ 

VІ-197, кв.76, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване. 

 

По т.10 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-ТП00-

80/19.12.2019 г. от Р. Т. П. за разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД 

№00357.5347.909, УПИ VІІІ-827, кв.35, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Приема представеното мотивирано предложение.Предлага Гл.архитект да разреши исканото 

изменение на план за регулация. 

 

По т.11 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-ГР00-

73/23.12.2019 г. от Д. Ц. Б. за приемане на проект за ИПРЗ на  ПИ с ИД № 00357.5354.278, УПИ 

ХІІІ-662, кв.144, гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване. 

 

По т.12 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

234/20.12.2019 г. от Д. Ж. С. за съгласуване на екзекутивна документация по част: 

Паркоустройство към основен проект за еднофамилна двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД 

№00357.5362.873, УПИ ІV-873, кв.274 а, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие и предлага Гл.архитект да съгласува екзекутивната документация. 

 

По т.13 от дневния ред 

 

Николай Поповски - главен специалист „УТККС” докладва искане вх.№РНИ19-АХ00-

212/20.12.2019 г.  от  Я.З. И. и А.Т. Т.-И. за издаване на разрешение за строеж на плътна ограда 

на ПИ с ИД № 80409.5996.1478, УПИ ХІІ-1478, кв.36 а, с.Чепинци. 

 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Комбинирана скица  
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След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие и предлага Гл.архитект да издаде разрешение за строеж. 

 

По т.14 от дневния ред 

 

Николай Поповски - главен специалист „УТККС” докладва искане вх.№РНИ19-ТП00-

79/13.12.2019 г. от „Т.“ АД за разрешаване изработването на проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 

44224.5783.110, УПИ VІ-за складове, офиси, автосервиз и ТП“ и УПИ VІІ-за складове, офиси, 

автосервиз и ТП“, кв.34, с.Локорско. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Не дава съгласие и прави следната забележка: 

-В мотивираното предложение да се прецизира ПЗ като се представи с ограничителни 

застроителни линии без да се показва условно застрояване 

 

По т.15 от дневния ред  

  

Пламен Божилов-главен специалист „УТККС докладва искане вх.№РНИ19-ТП00-81/27.12.2019 

г. от  П. Е.П. чрез пълномощник Ц. Х. Т. за разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ 

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

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Приема представеното мотивирано предложение.Предлага Гл.архитект да разреши исканото 

изменение на план за регулация. 

 

По т.16 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-ДР00-

611/27.12.2019 г. от Б. А. М., С. М. П., К. Г. П. и Д. Г. П. 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.237, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Скица на сграда от АГКК 

-Копие от одобрени строителни книжа  

-Проект за поделяемост на сградата 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Не дава съгласие и прави следната забележка: 

-Да се представи схема за новообособения тавански етаж 

 

По т.17 от дневния ред 
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инж.Ина Дамбова старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

236/27.12.2019 г.  от  Л. С. М. за одобряване на проект за жилищна сграда в ПИ с ИД № 

00357.5359.468, УПИ Х-468, за Жилищно строителство, кв.187, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Комбинирана скица  

-Виза за проектиране 

-Изходни данни от „Софийска вода“ АД 

-Предварителен договор  от „Софийска вода“ АД  

-Предварителен договор  от ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

-Становище от ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

Не дава положителна оценка на съответствието на инвестиционния проект и прави следните 

забележки: 

-Да се представи документ за собственост за 1/6 ид.ч. от УПИ 

-Инвестиционния проект да се представи в две копия на хартиен носител и едно копие на 

електронен, съгласно чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ 

-По част В и К да се представи надлъжен профил на СВО и надлъжен профил на СКО 

 

По т.18 от дневния ред 

 

Николай Поповски - главен специалист „УТККС” докладва искане  вх.№РНИ19-АП00-

237/30.12.2019 г. от „Ф.“ ЕООД с управител Р. К. К.  за издаване на разрешение за поставяне на 

контролно-технически пункт и офис, на осование чл.50 и чл.56 от ЗУТ  в ПИ с ИД № 

80409.5856.3, с.Чепинци. 

 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Скица от АГКК 

-Виза за проектиране 

-Договор за присъединяване на обект от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

 

Не дава съгласие и прави следната забележка: 

-Да се прецизира инвестиционното намерение 

 

По т.19 от дневния ред 

 

Николай Поповски - главен специалист „УТККС” докладва искане  вх.№РНИ19-АП00-

235/20.12.2019 г. от „Т.-Е.“ ООД с управител Е. С. Т.- пълномощник В. В.   за издаване на 

разрешение за поставяне на два тотема и тотем във вид на три знамена, на осование чл.50 и 

чл.56 от ЗУТ  в ПИ с ИД № 80409.5811.41,  в УПИ І-1191, кв.2а, с.Чепинци. 

 

Представени са следните документи: 

-Документ за собственост 

-Пълномощно 
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-Скица от АГКК 

-Комбинирана скица  

-Виза за проектиране 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие и предлага Гл.архитект да издаде разрешение за поставяне. 

 

По т.20 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва възражение вх.№РНИ19-ГР00-

35/4/25.11.2019 г. от Р. С. относно :Проект за изменение на действащия ПУП-ИПР за УПИ 

ХVІІ-581, кв.146, гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

 

Счита подаденото възражение за основателно. Връща проекта за ПУП-ИПР за корегиране по 

представения към възражението вариант №2. 

След отстраняване на забележките, заявлението за одобряването му да бъде подадено от 

собствениците на УПИ ХVІІ-581 и ХV-580, кв.146, гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

По т.21 от дневния ред 

 

Николай Поповски-главен специалист „УТККС” докладва искане вх.№РНИ19-ТП00-

74/2/02.01.2020 г. от  М. С. П. за разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 

80409.5996.908,УПИ ІV-908, кв.5, с.Чепинци, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол 

№45/04.12.2019 г., т.13 с решение: 

„В мотивираното предложение да се корегират границите на регулацията по имотни граници и 

се представи част ИПЗ.  

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

 

Не дава съгласие и прави следната забележка: 

-Да се отразят границите на имота съобразно документа за собственост 

 

По т.22 от дневния ред 

 

инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ19-АП00-

226/2/07.01.2019 г. от Р. И.Б., Б. Ц. Б., В. Ц. Б., Г. Ц. Т., С. Ц. Б., И. И. Б. и Р. К. Б. за издаване на 

удостоверение по чл.202 и чл.203 от ЗУТ за обособени дялове за ползване на първи етаж от 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5361.183, УПИ V-183, кв.225, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №46/11.12.2019 г., т.6 с решение: 

 

„Заявлението да се подаде от всички собственици“ 

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ 

 

РЕШИ: 

 

Забележката е отстранена. 
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Дава съгласие и предлага Гл.архитект да съгласува проекта за обособяване на дяловете, и да 

издаде удостоверение по реда на чл.202 от ЗУТ. 

 

Председател: арх.Станислав Михайлов-гл.архитект на Район ”Нови Искър“      ...../п/......... 

Членове: 

 

1.арх.Асен Банков-началник отдел „УТККС”       ....../п/.........

                                    

2.инж.Теодора Янакиева-главен инженер на район „Нови Искър“        ..../п/.......... 

 

3.инж.Любомир Григоров-старши експерт в отдел”ИИБЕ”        ..../п/.......... 

 

4.Юлия Демир - юрисконсулт в отдел „УОСЖФРКТД“                                            ..../п/.......... 

 

5.инж.Зорница Станчева-старши експерт отдел „ИИБЕ”        ..../п/.......... 

 

6.инж.Ина Дамбова-старши експерт в отдел „УТККС“                           ..../п/......... 

 

7.Пламен Божилов- главен специалист „УТККС”         ...../п/......... 

 

8.Петя  Микова Главчева-гл.инспектор СРЗИ                    ...../п/......... 

 

9.Представител на 02 РС ПБЗН            ...../п/......... 

 

10.арх.Димчо Чуков-представител на КАБ          .............. 

  

11.арх.Галя Николова-представител на САБ           ...../п/......... 

  

12.Представител на КИИП             .............. 

 

Докладчици: 

 

Николай Поповски-главен специалист „УТККС”         ...../п/........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов  /п/ 

 

Изготвил: гл.специалист  Лина Димитрова          /п/                                                      


