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             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-РД09-589/16.12.2021 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №14/06.04.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-35/2/15.03.2022 г. от А. В. Х. за одобряване на проект за две 

двуетажни еднофамилни жилищни сгради; водоплътни изгребни ями, ограда и лятна кухня 

в УПИ ХII-190, кв.90, ПИ с идент.80409.5994.190 по КККР на с.Чепинци. 

 

2. Искане вх.№РНИ21-АП00-267/2/16.03.2022 г. от И. Г. Г. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда, гараж и изгребна яма в УПИ IХ-28, кв.15, ПИ с идент. 

80409.5996.28 по КККР на с.Чепинци. 

 

3. Искане вх.№РНИ22-ТП00-20/1/28.03.2022 г. от Г. А. В. за допускане на устройствена 

процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- изменение на 

плана за регулация и застрояване на УПИ ХХI-25, кв.87, ПИ с идент. 80409.5993.25 по 

КККР на с.Чепинци. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-ТП00-30/28.03.2022 г. от В. Г. С. за допускане на устройствена 

процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- изменение на 

плана за регулация и застрояване на УПИ ХIХ-4819.993, кв.1, ПИ с идент. 21662.4819.993 

по КККР на с.Доброславци. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-АП00-79/29.03.2022 г. Й. Н. Н. за съгласуване и одобряване на проект 

за жилищна сграда и водоплътна яма в УПИ ХIII-42, кв.12, ПИ с идент. 29430.4705.42 по 

КККР на с.Житен. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-АП00-36/3/28.03.2022 г. от М. Ц. Т. и Б. А. Т. за съгласуване и 

одобряване на проект за жилищна сграда с изгребна яма в УПИ ХI-1253, кв.111, ПИ с 

идент. 00357.5353.1253 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Изгрев. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-ТП00-33/31.03.2022 г. от И. Г. К., Н. Г. К., В. М. С. и Н. К. С. за 

допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на 

действащия ПУП- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-338, кв.238, 

ПИ с идент. 00357.5360.338 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 
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8. Искане вх.№РНИ22-ГР00-16/31.03.2022 г. от Ю. С. К. – П. и А. К. П. – Г. за одобряване на 

проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация по  чл.135а от 

ЗУТ на УПИ ХХХVIII-411 и УПИ ХХХIХ-411, кв.117, ПИ с идент.00357.5354.8 и ПИ с 

идент.00357.5354.2 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-ТП00-31/29.03.2022 г. от Р. П. Д. за допускане на устройствена 

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

за регулация на УПИ ХVIII-565, кв.64, ПИ с идент. 00357.5348.139 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Курило. 

 

10. Искане вх.№РНИ21-АП00-237/6/31.03.2022 г. от Л. Ц. Д. за съгласуване и одобряване на 

проект за промяна по чл.154 от ЗУТ на конструктивно укрепване на съществуваща 

жилищна сграда в УПИ VI-63, кв.74, ПИ с идент. 00357.5349.145 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Курило. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-ТП00-32/30.03.2022 г. от К. Б. С. за допускане на устройствена 

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

за регулация на УПИ I-523 „за производствена дейност“, УПИ II-523 „за производствена 

дейност“ и УПИ III-523 „за производствена дейност“, кв.51, ПИ с идент. 44224.5807.523 по 

КККР на с.Локорско. 

 

12. Искане вх.№РНИ21-АП00-222/4//01.04.2022 г. от С. Й. П. за издаване на разрешение за 

поставяне на търговски обект за приготвяне и продажба на храна за в къщи в УПИ VI-395, 

кв. 30, ПИ с идент. 65601.5479.395 по КККР на с. Световрачене. 

 

13. Искане вх.№РНИ22-АП00-84/31.03.2022 г. от И. Х. А. и В. А. А. за съгласуване на проект 

за сградно водопроводно отклонение за сграда за селскостопански нужди и оранжерия в 

ПИ с идент. 29430.4705.554 по КККР на с.Житен. 

 

14. Искане вх.№РНИ22-ТП00-35/05.04.2022 г. от Л. В. Б. и К. Д. Б. за допускане на 

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

изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-79, кв.14, ПИ с идент. 

57011.5547.79 по КККР на с.Подгумер. 

 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

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


