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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. и Заповед №РНИ20-РД09-

163/14.04.2020г. на Кмета на район „Нови Искър“ за провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №12/29.04.2020 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ20-АП00-57/22.04.2020 г. от А.С. Г. за издаване на разрешение за поставяне 

на преместваемо жилищно сдтопанско съоръжение тип контейнер в ПИ с ИД № 21662.4819.449, 

УПИVІ-449, 450, кв.11, с.Доброславци. 

 

2.Искане вх.№РНИ20-ТП00-30/24.04.2020 г. от  В.   Н. Б., Ц. Н. Б.и Т. Н. Г.  за разрешаване 

изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 605601.5479.407 и  ПИ с ИД № 605601.5479.408, 

УПИ VІ-407, 408, кв.4, с.Световрачане. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-ГР00-14/23.04.2020 г. от Б. Й. С. за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД 

№ 29430.4705.227 и ПИ с ИД № 29430.4705.240, УПИ ІІІ-227 и УПИ ІV-240, кв.5, с.Житен. 

 

4.Искане вх.№РНИ20-АП00-56/21.04.2020 г. от В.Р. В. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 80409.5993.106, УПИ VІІ-106, кв.75, с.Чепинци. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-ГР00-13/22.04.2020 г. от В. Р. В. за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД 

№80409.5994.177, УПИ ХХІ-177, кв.100 , с.Чепинци. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-АП00-55/21.04.2020 г. от Г. Г. И.-К. и Д.Т. М. за одобряване на проект за 

пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-789, кв29, 

с.Световрачане. 

 

 7.Искане вх.№РНИ20-АП00-62/27.04.2020 г. от  П. П. Г. за одобряване на проект за допълващо 

застрояване-търговски павилион в УПИ Х-219, кв.29, с.Световрачане.  

 

  8.Искане вх.№РНИ120-АП00-31/2/27.04.2020 г. от М. К. В. за одобряване на проект за жилищна 

сграда и гараж в ПИ с ИД №80409.5994.252, УПИ ХІІ-252, кв.53, с.Чепинци. 

                                     

9.Искане вх.№РНИ20-АП00-59/27.04.2020 г. от  Н. Т. К. за одобряване на проект за еднофамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 57011.5548.215, УПИ VІІІ-215, кв.15, с.Подгумер. 
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10.Искане вх.№РНИ20-АП00-61/27.04.2020 г. от  Д. Й. С. за одобряване на проект за ремонт и 

преустройство на триетажна жилищна сграда в дом за настаняване на възрастни хора, ПИ с ИД 

№ 40436.5396.243.1, с.Кубратово. 

 

 11.Искане вх.№РНИ20-АП00-58/24.04.2020 г. от  Д. Р. Р. за одобряване на проект за двуетажна 

еднофамилна жилищна сграда с техническо помещение гараж за две леки коли и барбекю в ПИ с 

ИД № 4893.4890.1060, УПИ ХХVІІ-1060, кв.4, с.Мировяне. 

 

12.Искане вх.№РНИ20-АП00-60/27.04.2020 г. от  Р. Г. С. за одобряване на проект за гараж в ПИ с 

ИД № 00357.5358.1742, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-ГР00-6/2/23.04.2020 г. от Г. К. В. за приемане на проект за ИПР на ПИ с 

ИД № 00357.5348.111, УПИ ХХІІІ-586,УПИ ХІХ-595 и ХVІІІ-636, кв.51, гр. Нови Искър, 

кв.Курило. 

 

14.Възражение вх.№РНИ20-ГР00-5/5/24.04.2020 г. от В. Д. Я. срещу обявен ПУП-ИПРЗ за УПИ 

VІІІ-60, ІХ-60 и ХІІ-60, кв.90, с.Чепинци. 

 

15.Искане вх.№РНИ20-АП00-7/2/09.03.2020 г. от „А. Б. и.“  ЕООД и Ж. Я. К. за издаване на 

разрешение за поставяне на три броя преместваеми стопанско-складови съоръжения и навес-

модулен тип в ПИ с ИД № 80409.5621.36, с.Чепинци. 

 

16.Искане вх.№РНИ19-ДР00-611/4/22.04.2020 г. от Б.А. М. 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. 

 

 

 

 

 

           АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ   / п/ 

                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


