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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-РД09-308/20.09.2019 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 №38/16.10.2019 г. 

 

1.Искане вх.№РНИ19-ДР00-488/09.10.2019 г. от „Ф. ДВ“ ЕООД за издаване на разрешение за 

строеж на плътна ограда по имотни граници на ПИ с ИД № 48393.4957.51, м.“Кривуля“, 

с.Мировяне. 

 

2.Искане вх.№РНИ19-АП00-183/09.10.2019 г. от „Ф. ДВ“ ЕООД за одобряване на проект за склад 

за зърно ( подобект 3) ПИ с ИД № 48393.4957.51, м.“Кривуля“, с.Мировяне. 

 

3.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. 

 

4.Искане вх.№РНИ19-ГР00-51/07.10.2019 г. от Р. Г. Б. за приемане на проект за ИПРЗ на ПИ с 

ИД № 5711.5548.507 и ПИ с ИД № 5711.5548.508, УПИ ІІІ-103 и УПИ ІІ-104, кв.12, с.Подгумер. 

 

5.Искане вх.№РНИ19-АП00-184/09.10.2019 г. от Д. В. Д. за одобряване на проект за надстройка и 

пристройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД № 29430.4705.792, УПИ І-58, кв.2, 

с.Житен.  

 

6.Искане вх.№РНИ19-ТП00-56/2/09.10.2019 г. от В. К. Я.  за разрешаване изработването на 

проект за ИПР на ПИ с ИД № 02511.4605.227,  УПИ ІІІ-227, кв.12, с.Балша. 

 

7.Искане вх.№РНИ19-ТП00-17/4/09.10.2019 г. от Н.П. А. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5351.32 и ПИ с ИД № 00357.5351.355, УПИ:VІ-349 а и ХІ-349,  

кв.67, гр.Нови Искър, кв.Курило. 
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8.Искане вх.№РНИ19-АП00-181/07.10.2019 г. от Б. Л.В., Е.Л. В. и Е.В. В. за съгласуване на 

екзекутивна документация на допълващо застрояване-гараж в ПИ с ИД № 00357.5345.1387, УПИ 

ХІІІ-242, кв.10, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

9.Искане вх.№РНИ19-АП00-182/08.10.2019 г. от Х.Ц. И. за одобряване на проект за промяна по 

време на строителството на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ за стопанска сграда за градински 

инвентар в ПИ с ИД № 00357.5362.1010, УПИ ІІІ, кв.257, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

10.Искане вх.№РНИ19-ГР00-53/11.10.2019 г. от И. Ц. Ц.за приемане на проект за ИПРЗ на ПИ с 

ИД № 00357.5353.237, УПИ Х-342, кв.113, гр.Нови Искър, кв.Изгрев. 

 

11.Искане вх.№РНИ19-ГР00-54/14.10.2019 г. от А. Д. М., Р. Д. М., Й. Ц. Й. и В. А. М. за 

приемане на проект за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5360.339, УПИ ХІІ-339 и УПИ ХІ-341, кв.238, 

гр. Нови Искър, кв.Кумарица.  

 

12.Искане вх.№РНИ19-ТП00-64/11.10.2019 г. от В. П. В. за разрешаване изработването на проект 

за ИПР на ПИ с ИД № 00357.5348.52, УПИ ІХ-525, кв.49, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

13.Искане вх.№РНИ19-ДР00-491/11.10.2019 г. от К. А. Б., Р. А. Б. и С. А. Б. за издаване на 

разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение-лятна кухня тип контейнер в ПИ с ИД № 

00357.5346.153, УПИ ІV-457, гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

14.Искане вх.№РНИ19-ГР00-52/09.10.2019 г. от А. Н.С.-Н. и Н. С. Н. за приемане на проект за 

ИПР на ПИ с ИД № 80409.5996.1471, УПИ Х-5996.833, кв.13, с.Чепинци. 

 

15.Искане вх.№РНИ19-ТП00-64/09.10.2019 г. от „И.“ ЕООД за разрешаване изработването на 

проект за ПУП-ПРЗ на ПИ с ИД № 44224.5774.25, УПИ ІХ-25, кв.2, с.Локорско. 

 

16.Искане вх.№РНИ19-ДР00-484/07.10.2019 г. от „А. и.“ ООД за съгласуване на проект за 

събаряне на сгради с ИД № 1, 2, 3 и 5 в ПИ с ИД № 80409.5993.60, УПИ ІV-СЕП „Водно 

стопанство“, кв.90, с.Чепинци. 

 

17.Искане вх.№РНИ19-ТП00-49/3/14.10.2019 г. от Ц. Г. Г. за разрешаване изработването на 

проект за ИПРЗ на ПИ с ИД № 44224.5806.258, УПИ ІІ-258, кв.28, с.Локорско. 

 

18.Искане вх.№РНИ19-АП00-185/14.10.2019 г. от Й. С. Й. и Д. Н. Й. за съгласуване на проект за 

сградно водопроводно отклонение за съществуваща сграда в ПИ с ИД № 00357.5360, УПИ ХІ-81 

А, кв.208, гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

19.Искане вх.№РНИ19-ТК00-167/16.10.2019 г. от Столична община – НАГ за одобряване на 

проект за реконструкция и смяна на предназначение на съществуваща сграда-ресторант в 

администрация и пристройка за администрация на Район „Нови Искър“ на 3 (три) етажа с 

височина макс. 10.0 м. 

В УПИ ІІІ - „За ресторант, магазини и администрация“, кв.198, м.“кв.Кумарица“, гр.Нови Искър 

„Район „Нови Искър“ 

                                 АРХ.СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВ /п/ 

                                                          ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР 

Съгласувал: 

 

Заместник-кмет: Людмил Игнатов /п/  

Изготвил: гл.специалист  Лина Димитрова  /п/                                                              


