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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., Заповед №РНИ20-РД09-163/14.04.2020 г. 

на Кмета на район „Нови Искър“ за провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №13/13.05.2020 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ20-ДР00-151/16.04.2020 г. от А. Ф. М. за презаверка на разрешение за строеж 

на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.4495.5004, УПИ ХVІІ-65, кв.28, гр.Нови 

Искър, кв.Курило. 

 

2.Искане вх.№РНИ20-ДР00-152/21.04.2020 г. от М.Н. Л. и Б. Т. Л. за издаване на удостоверение 

по чл.202 и чл.203 от ЗУТ за обособени дялове за ползване в жилищна сграда в УПИ ХІІ-389, 

кв.166, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-АП00-54/15.04.2020 г. от Ц. Т. И. за одобряване на проект за преработка по 

време на строителството по чл.154 от ЗУТ на жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5348.1274, 

УПИ ХХХ-1220, кв.65, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

4.Искане вх.№РНИ20-АП00-65/04.05.2020 г. от Н. Н. М. за одобряване на проект за еднофамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 00357.5358.1786, кв.178, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-ТП00-35/30.04.2020 г. от И. С. И. и Л. С. С. за разрешаване изработването 

на проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5359.2208, УПИІХ-2208, кв.216 и ИПУР-промяна на 

профил на улица от о.т.604 до о.т.606, кв.216, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-ДР00-170/04.05.2020 г. от В. К. К. за съгласуване на проект за 

фотоволтаична система в ПИ с ИД № 00357.5361.1021, УПИ V, кв.229, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-ТП00-58/11.05.2020 г. от З. Н. З. и П. Д. З. за разрешаване изработването 

на проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5349.33, УПИ ІV-776, УПИ V-774, УПИ VІ-776 и ХІ-775, 

кв.57, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-АП00-63/28.04.2020 г. от И. Т. С. за одобряване на проект за еднофамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 65601.5479.333, УПИ V-333, кв.25,с.Световрачане. 
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9.Искане вх.№РНИ20-АП00-64/29.04.2020 г. от Р. Н. Н. за издаване на разрешение за поставяне 

на два преместваеми обекта за стопанска дейност – фургон 3 х 8 м за  офис и фургон 4х2,5 м за 

склад и изгребна яма в имот ПИ с ИД № 21662.4833.5, м. „Руля“, с. Доброславци, район „Нови 

Искър“.  

                                           

10.Искане вх.№РНИ19-ТП00-79/1/05.05.2020 г. от Н.С. С. за разрешаване изработването на 

проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 44224.5783.110, УПИ ІV-110, УПИ VІІ-110,  кв.34, с.Локорско. 

          

11.Искане вх.№РНИ19-ТП00-33/29.04.2020 г. от В. К. К. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 11884.6515.185, УПИ ХVІІ-185 и УПИ ХVІІІ-185, кв.11, с.Войнеговци. 

 

12.Искане вх.№РНИ19-ТП00-32/29.04.2020 г. от А. Н. Б. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 80409.5995.688, УПИ ХІІ-688 и УПИ ХІІІ-689,  кв.12, с.Чепинци. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-ДР00-165/28.04.2020 г. от А. В. П. за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на ПИ с ИД № 80409.5954.458, УПИ І-458 и УПИ ХІІ-458,  кв.48, с.Чепинци. 

 

14.Искане вх.№РНИ20-ТП00-34/30.04.2020 г. от С. Д. А. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 41010.4892.353, УПИ V-353, кв.44, с.Кътина. 

 

15.Искане вх.№РНИ20-АП00-67/07.05.2020 г. от „М-Б.“ ЕООД за одобряване на проект за  

сграда-незавършено строителство в ПИ с ИД № 48393.4989.570, кв.31, с.Мировяне, подобект: 

сградно водопроводно отклонение в ПИ с ИД № 48393.4989.570, кв.31, с.Мировяне. 

 

16.Столична община – район „Нови Искър“ за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД № 

00357.5348.1228, УПИ ХVІ-за обединено детско заведение“, кв.51, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

17.Искане вх.№РНИ20-АП00-68/11.05.2020 г. от И. Е. В. и Е. Е. К. за одобряване на проект за 

преработка по време на строителството по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ на жилищна сграда и 

гараж в ПИ с ИД № 00357.5358.1023, УПИ:ХV, кв.168, гр.Нови искър, кв.Кумарица. 

 

18.Искане вх.№РНИ20-ТП00-17/2/28.04.2020 г. от И. Н. Х. и М. Г.Х. за разрешаване 

изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 41010.4893.958, УПИ V-548, кв.35, с.Кътина 

 

19.Искане вх.№РНИ19-ТП00-16/2/28.04.2020 г. от Л. Б. И. и О. Б. И. за разрешаване 

изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 11884.5615.284 и ПИ с ИД №11884.5615.145, 

УПИ І-145 и УПИ V-144, кв.23, с.Войняговци. 

 

20.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. 

 

21.Искане вх.№РНИ20-ТП00-31/24.04.2020 г. от В. И. М. за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на УПИ І-1 и УПИ ІІ-2, кв.30 и изменение на улична регулация за улица между 

о.т.1 а и о.т. 6,  с.Балша. 

 

                                                   АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ /п/ 

                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: инж. Людмил Игнатов            …………..                    дата ________ 

                                 

Изготвил: гл.специалист  Мария Цветкова       ..………..                      дата 12.05.2020 г. 


