
1 

 

  

                               

             СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121  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 №РНИ21-РД09-355/15.09.2021 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

за заседание №41/08.12.2021 г. 
 

1. Искане вх. №РНИ21-АП00-241/26.11.2021г. от Р. М. М. за одобряване на проект за 

преработка по чл.154, ал.5 от ЗУТ на еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма, ниско 

свободно застрояване в УПИ V-784, кв.9, ПИ с идент. 80409.5995.784 по КККР на с.Чепинци. 

 

2. Искане вх.№РНИ21-АП00-182/2/24.11.2021 г. от А. В. П. и В. С. П. за съгласуване и 

одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ I-458, кв.48, 

ПИ с идент. 80409.5994.458 по КККР на с.Чепинци. 

 

3. Искане вх. №РНИ21-ТП00-102/25.11.2021г. от „М. – С.“ ЕООД за  допускане  на 

устройствена процедура за изработване на проект за изменение на  ПУП - изменение на плана 

за регулация на УПИ I-610, кв.1а по плана на с.Мировяне в съответствие с източната 

кадастрална граница на ПИ с идент. 48393.4988.610 от КККР на с.Мировяне. 

 

4. Искане вх.№РНИ21-АП00-50/2/30.11.2021 г. от Г. М. Р. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ II-346, 494, кв.25 а, ПИ с 

идент. 29430.4705.751 по КККР на с.Доброславци. 

 

5. Искане вх.№РНИ21-ГР00-64/31.08.2021 г. от В. Г. И.и М. И. И. за одобряване на проект за 

ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ III-492а и УПИ IV-492, кв.252, ПИ с идент. 

00357.5362.5 и ПИ с идент. 00357.5362.492 по КККР на гр.Нови Искър и изменение на плана 

за улична регулация между о.т.1161 и о.т.1483, кв.252, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 
 

    АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ  

                                                   ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 
 

 

Съгласувал: 

 

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

 

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


