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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 № РНИ20-РД09-313/16.09.2020 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

  

за заседание №31/16.09.2020 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ20-ТП00-65/27.08.2020 г. от „В. 92“ ООД за разрешаване изработване на 

проект за ПУП-ИПР на ПИ с ИД № 80409.5899.991 и ПИ с ИД № 80409.5899.992, УПИ I-91 и 

УПИ V-за озеленяване, кв.2, с.Чепинци. 

 

2.Искане вх.№РНИ20-АП00-134/2/28.08.2020 г. от С. Л. А.-Р. за съгласуване на екзекутивна 

документация на двуетажна жилищна сграда в ПИ с ИД № 80409.5826.34, УПИ II-222034, кв.104 

б, с.Чепинци. 

 

3.Искане вх.№РНИ20-ТК00-123/01.09.2020 г. от И. Г. С. и В. Г. Д. за разрешаване изработване на 

проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 80409.5996.993, УПИ IХ-993, кв.36, с.Чепинци. 

 

4.Искане вх.№РНИ20-АП00-157/1/03.09.2020 г. от Я. И. Г. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 29430.4705.700, УПИ ХХХ-372, кв.23, с.Житен. 

 

5.Искане вх.№РНИ20-ДР00-432/02.09.2020 г. от Д. В. С. и вх.№РНИ20-ДР00-432/1/11.09.2020 г. 

от В. И. П., А. А. Т. и Е. Т. за издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ за ПИ с ИД № 

41010.4891.146 и ПИ с ИД № 41010.4891.987, самостоятелен обект в сграда с ИД № 

41010.4891.146.1.1 и самостоятелен обект в сграда с ИД № 41010.4891.146.1.2, с.Кътина. 

 

6.Искане вх.№РНИ20-АП00-166/26.08.2020 г. от Е. К. В. за одобряване на проект за промяна по 

време на строителството по чл.154 от ЗУТ на жилищна сграда в ПИ с ИД № 80409.5993.129, 

УПИ ХII-129, кв.74, с.Чепинци. 

 

7.Искане вх.№РНИ20-АП00-111/2/11.09.2020 г. от К. Н. Г. за одобряване на проект за вилна 

сграда и изгребна яма в ПИ с ИД № 57011.5986.5, м.“Хумни дол“, с.Подгумер. 

 

8.Искане вх.№РНИ20-ТП00-49/1/10.09.2020 г. от П.И. А., Д. К. Т.  и П. К. Б.  за разрешаване 

изработване на проект за ИПР на ПИ с ИД № 29430.4705.199 и ПИ с ИД № 29430.4705.198, УПИ 

ІХ-189, 199, кв.8, с.Житен.                                                

 



2 

9.Искане вх.№РНИ20-АП00-176/04.09.2020 г. от . С. С. и Е. З. С. за издаване на разрешение за 

строеж на ограда на ПИ с ИД № 57011.5547.471, УПИ I-7, 294, кв.32, с.Подгумер. 

 

10.Искане вх.№РНИ20-АП00-151/1/04.09.2020 г. от М. Г. Д. за одобряване на проект за 

eднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД № 51250.5713.689, УПИ V-689, кв.9, с.Негован. 

 

11.Искане вх.№РНИ20-ТП00-68/09.09.2020 г. от Ц. Г. Ц. за разрешаване изработване на проект за 

ИПРЗ на ПИ с ИД №65601.5479.474, УПИ Х-474, кв.29, с.Световрачене. 

 

12.Искане вх.№РНИ20-АП00-185/15.09.2020 г. от СО-Район „Нови Искър“ за съгласуване на 

екзекутивна документация на обект: преустройство и промяна на предназначението на сграда, 

общинска собственост-баня в читалище в ПИ с ИД № 80409.5996.1005, с.Чепинци. 

 

13.Искане вх.№РНИ20-АП00-179/08.09.2020 г. от Р. Л.З. за издаване на разрешение за поставяне 

на пункт за автогуми, автомивка, автоработилница и преместваем пункт за дизелово гориво в ПИ 

с ИД № 00357.5353.1224, УПИ ХХХVI-931, кв.120, гр.Нови Искър, кв.Изгрев. 

 

14.Искане вх.№РНИ20-АП00-184/11.09.2020 г. от С. Е. Н. за одобряване на проект за промяна на 

инвестиционното намерение по чл.154 от ЗУТ на втори етаж „жилищна част“ на сграда за 

обществено обслужване в ПИ с ИД № 00357.5043.168, УПИ III-165, кв.3, гр.Нови Искър, 

кв.Славовци. 

 

 

 

 

 

                                                     АРХ.АСЕН БАНКОВ   /п/ 

                                                     Вр.И.Д. ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет:                   Людмил Игнатов   /п/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Изготвил: Гл.специалист      Лина Димитрова    /п/ 


