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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/ 

 

ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА     

Вр.И.Д. КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

/съгл.Решение №641/17.09.2019 г.на СОС/ 

 

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 №39/23.10.2019 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ19-АП00-187/15.10.2019 г. от В. И.И. за одобряване на проект за два броя 

гаражи в ПИ с ИД № 48393.4988.742, УПИ V-474, кв.4, с.Мировяне. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-АП00-191/17.10.2019 г. от А.Х. Р. А. за издаване на разрешение за 

поставяне на игрище за тенис на корт с навес в ПИ с ИД № 48393.4990.788, с.Мировяне. 

 

3.Искане вх.№РНИ19-АП00-193/18.10.2019 г. от С. П. Д. за одобряване на проект за промяна по 

време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на еднафамилна жилищна сграда със стопанска 

постройка, гараж и изгребна яма в ПИ с ИД № 48393.4990.151, ХVІІІ-151, 152, кв.43, 43, 

с.Мировяне.  

 

 4.Искане вх.№РНИ19-АП00-141/3/08.10.2019 г. от К.Л. Ц. за издаване на разрешение за 

поставяне на преместваемо съоръжение модулен ведомствен гориворазряден пункт за дизелово 

гориво на основание чл.50, ал.1, чл.56 от ЗУТ в ПИ с ИД № 483393.4990.731, УПИ ІІ-за чисто 

производство и ТП, кв.50, с.Мировяне. 

 

5.Искане вх.№РНИ19-АП00-196/21.10.2019 г. от С. П.П. за одобряване на проект за еднофамилна 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 48393.4990.1168, УПИ ІІІ-970, кв.26, с.Мировяне. 

 

6.Искане вх.№РНИ19-АП00-189/17.10.2019 г. от К. В. К. за издаване на разрешение за поставяне 

на каравана и издаване на разрешение за строеж на лятна кухня-допълващо застрояване в ПИ с 

ИД № 00357.5362.706, УПИ ІV-706, кв.264, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-РА50-94/2/16.10.2019 г. от Х.Д. Н. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5345.220 и ПИ с ИД № 00357.5345.168, УПИ ХІІ-1137, 1138, 1139 и 

УПИ ХІ-409, кв.29, гр.Нови Искър, кв.Курило.  

 

8.Искане вх.№РНИ19-АП00-192/17.10.2019 г. от „К. Д.“ ЕООД за издаване на разрешение за 

поставяне на преместваемо стопанско-складово съоръжение в ПИ с ИД № 00357.5064.37, 

м.“Язо“, гр.Нови Искър. 



 2 

 

9.Искане вх.№РНИ19-ГР00-56/21.10.2019 г. от В.Л. Т. за приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД 

№ 00357.5362.608, кв.271, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

10.Искане вх.№РНИ19-АП00-190/17.10.2019 г. от И.Т. А. и Г. Н. А. за одобряване на проект за 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 41010.4892.721, УПИ ХХ-252, с.Кътина. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-АП00-188/17.10.2019 г. от И. Н.Г. и И. В. К.за одобряване на проект за 

жилищна сграда в ПИ с ИД № 80409.5995.591, УПИ VІІІ-591, кв.64, с.Чепинци. 

 

12.Искане вх.№РНИ19-АП00-194/18.10.2019 г. от „Б. Х.Х.“ ЕООД за одобряване на проект за 

едноетажна жилищна сграда с барбекю и гараж, лятна кухня и стопанска сграда в ПИ с ИД № 

44224.5806.650, УПИ V-650, кв.11, с.Локорско. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-АП00-195/18.10.2019 г. от „Б. Х.Х.“  ЕООД за издаване на разрешение за 

строеж на плътна ограда на ПИ с ИД № 44224.5806.650, УПИ V-650, кв.11, с.Локорско. 

 

 

 

 

                                 АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ /п/ 

                                                          ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов /п/ 

   

Изготвил: гл.специалист  Лина Димитрова      /п/                                                      

 


