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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 №14/20.05.2020 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-ДР00-193/14.05.2020 г. от Д. А. В. за издаване на удостоверение по чл.202 

и чл.203 от ЗУТ с обособени дялове за ползване в жилищна сграда в УПИ ІІ-456, кв.257, гр.Нови 

Искър, кв.Славовци. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-АП00-72/14.05.2020 г. от Д. Е. Д. за одобряване на проект за 

многофункционална жилищна сграда в ПИ с ИД №00357.5354.176, УПИ ХІV-553, кв.142, 

гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

4.Искане вх.№РНИ20-АП00-9/2/30.02.2020 г. от З. Я.В. за издаване на разрешение за поставяне 

на жилищно-стопанско съоръжение контейнер в ПИ с ИД № 00357.5350.1172, гр.Нови Искър, 

кв.Курило. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-АП00-38/04.03.2020 г. от Р. Н. Г. за одобряване на проект за еднофамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД №00357.5362.077, УПИ VІІ-866, кв.253 а, гр.Нови Искър, 

кв.Славовци. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-ТП00-38/15.05.2020 г. от М. С.-пълномощник на И. С. С., С. Л. С., Ю. Л. Г. 

и А. И. С. за разрешаване изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5345.97, УПИ 

ІХ-294, кв.14, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-АП00-73/14.05.2020 г. от Н. Д. Д. и Д.Д. Д. за съгласуване на екзекутивна 

документация на жилищна сграда в УПИ VІІ-34, кв.4, с.Войняговци. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-АП00-69/11.05.2020 г. от К. П. З. за одобряване на проект за жилищна 

сграда в ПИ с ИД № 41010.4893.980, УПИ VІІІ-601, с.Кътина. 
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9.Искане вх.№РНИ20-АП00-71/12.05.2020 г. от В. Т. В. за издаване на разрешение за поставяне 

на преместваемо селскостопанско складово съоръжение в ПИ с ИД № 118845599.60, 

с.Войняговци. 

 

10.Искане вх.№РНИ20-АП00-74/15.05.2020 г. от „Р.“ ЕООД за одобряване на проект за 

преработка по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на част „Конструктивна“ за 

строеж: Преустройство, пристройка и промяна на предназначението на сграда /бившо училище/ в 

дом за стари хора с хоспис,  ПИ с ИД № 44224.5806.105, УПИ ХІ-105, кв.8, с.Локорско. 

 

11.Искане вх.№РНИ20-ГР00-15/14.05.2020 г. от М. Л. Д. за приемане на проект за ИПРЗ на ПИ с 

ИД № 11884.5615.729, УПИ ІІІ-671, кв.13, с.Войняговци. 

 

12.Искане вх.№РНИ20-АП00-76/18.05.2020 г. от  „КБ К.г“ ЕООД за одобряване на проект за 

стопанско-складова база с двуетажна офисна част в ПИ с ИД № 80409, с.Чепинци. 

 

13.Искане вх.№РНИ20-ТП00-37/13.05.2020 г. от М. С. Ц. и С. Ц. Ц. за разрешаване 

изработването на проект за ИПР на ПИ с ИД № 80409.5995.1162 и ПИ с ИД № № 80409.5995.2, 

УПИ ІV-1162-за обществено обслужване и жилища и УПИ І-за училище, кв.59, с.Чепинци. 

 

14.Искане вх.№РНИ20-АП00-66/05.05.2020 г. от В. В. К. за одобряване на проект за промяна по 

време на строителството съгласно чл.154 от ЗУТ на едноетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 

21662, 4820.555, УПИ ІХ-555 за ЖС, кв.18, с.Доброславци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ    /п/ 

                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: инж. Людмил Игнатов            …/п/………..    

                  

Изготвил: гл.специалист  Лина Димитрова       ..…/п/……..                       

 


