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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 РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”        
 

                                           За Кмет 

                                           Зам.-кмет:Веселка Петкова 

                                           Съгласно заповед № РНИ19-РД09-171/30.05.2019 г. 

                                           на кмета на 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 №29/14.08.2019 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ19-АП00-133/2/07.08.2019 г. от И. Н. Ч. за издаване на разрешение за строеж 

на допълващо застрояване-гараж със складово помещение в ПИ с ИД № 48393.4989.954, УПИ 

VІІІ-105, кв.36, с.Мировяне. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-АП00-144/07.08.2019 г. от А. Л. Х. за съгласуване на екзекутивна 

документация на еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ VІІ-425, кв.5, 

с.Доброславци. 

 

3.Искане вх.№РНИ19-ТП00-40/2/07.08.2019 г. от С. С. С. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 57011.5547.471, УПИ І-7.294, кв.32, с.Подгумер. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-АП00-145/08.08.2019 г. от Г.В. С. за одобряване на проект за промяна по 

време на строителство по чл.154, ал.5 и 6 от ЗУТ на жилищна сграда в ПИ с ИД № 

21662.4820.245, УПИ Х-245, кв.17, с.Доброславци. 

 

5.Искане вх.№РНИ19-АП00-61/6/12.08.2019 г. от В. Д. Р. за одобряване на проект за 

реконструкция на съществуваща стопанска сграда в жилищна сграда в ПИ с ИД № 

02511.4604.94, УПИ VІІ-94, кв.44, с. Балша. 

 

6.Искане вх.№РНИ19-АП00-97/6/09.08.2019 г. от Г. В. И. за одобряване на проект за пристройка 

и надстройка на жилищна сграда и лятна кухня към плътна ограда в ПИ с ИД № 00357.5357.128, 

УПИ ІV-128, кв.103, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-АП00-143/05.08.2019 г. от Б. Г. И. за одобряване на проект за 

преустройство на жилищна сграда и заведение за бързо хранене в жилищна сграда и магазин за 

нехранителни стоки в УПИ ХVІІІ-193, кв.225, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 
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8.Искане вх.№РНИ19-ГР00-39/09.08.2019 г. от К.Г. Г. за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД 

№00357.5359.2323, ПИ с ИД №00357.5359.2324, УПИ ІІ-440 и ІІІ-441, кв.184, гр.Нови Искър, 

кв.Кумарица. 

 

9.Искане вх.№РНИ19-АП00-142/05.08.2019 г. от Р. Л. Х. за одобряване на проект за жилищна 

сграда в ПИ с ИД № 65601.5479.712, УПИ ІІ-712 за жилищно строителство, офиси и магазини, 

кв.7, с.Световрачане. 

 

10.Искане вх.№РНИ19-АП00-148/09.08.2019 г. от А. Н. С.-Н. и Н. С. Н. за одобряване на проект 

за жилищна сграда и допълващо застрояване гараж и навес в ПИ с ИД №80409.5996.1471, УПИ 

Х-5996.833, кв.13, с.Чепинци. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-ГР00-38/06.08.2019 г. от Д. Г. М.за приемане на на проект за ИПРЗ на ПИ 

с ИД № 51250.5714.204, УПИ ХІІІ-131, кв.41, с.Негован. 

 

12.Искане вх.№РНИ19-АП00-147/09.08.2019 г.от А. А. за издаване на разрешение за поставяне 

на три броя указателни табели за обект „Галени градини“, находящ се между с.Войняговци и 

с.Локорско. 

                 

13.Искане вх.№РНИ19-АП00-86/5/06.08.2019 г. от Я. К. Л. за одобряване на проект за пристройка 

на вилна сграда в ПИ с ИД № 41010.4479.2041, в.з.“Могилата-Крушите“, с.Кътина. 

 

 

 

                                                           АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ /п/ 

                                                            ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов   /п/                            дата  

 

 

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


