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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 №РНИ22-РД09-169/01.06.2022 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №28/27.07.2022 г. 

 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-205/14.07.2022 г. от З. Г. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-852, кв.220, ПИ с идент.00357.5359.852 

по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

2. Искане вх.№РНИ22-АП00-110/2/12.07.2022 г. от Б. В. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за пристройка към жилищна сграда в УПИ ХVIII-282, кв.164, ПИ с идент. 

00357.5358.27 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

3. Искане вх.№РНИ22-АП00-191/01.07.2022 г. от И. Р. Г. за издаване на разрешение за 

поставяне на търговски обект за продажба на бутилиран алкохол, цигари и пакетирани 

захарни изделия в УПИ XIX-375, кв.20, ПИ с идент.00357.5346.137 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Курило. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-АП00-202/12.07.2022 г. от И. Г. М. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда в УПИ VI-928, кв.218, ПИ с идент.00357.5359.928 по КККР на 

гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-АП00-193/01.07.2022 г. от Д. С. М. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ XI-757, кв.195, 

ПИ с идент.00357.5359.757 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

6. Писмо вх.№РНИ22-ТК00-139/18.07.2022 г. от Направление „Архитектура и 

Градоустройство“ относно искане от И. А. К. за разрешаване на устройствена процедура 

за изработване на проект за ПУП – ИПРЗ  на УПИ I- 183 „за жс“ и УПИ ХХVI-182 „за 

жс“, кв.37, с.Локорско. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-АП00-196/04.07.2022 г. от Я. В. В. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда и изгребна яма в УПИ VI-26, кв.2, ПИ с идент.11884.5615.751 

по КККР на с.Войнеговци. 
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8. Искане вх.№РНИ22-ТП00-56/2/08.07.2022 г. от Б. П. И., П. С. Г. и П. М. Г. за допускане на 

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

изменение на плана за регулация на УПИ IX - 418, кв.32, ПИ с идент. 51250.5713.418 по 

КККР на с. Негован. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-ГР00-38/27.04.2022 г. от Т. С. М. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ III-7, кв.44, ПИ 

с идент. 51250.5714.718 по КККР на с.Негован.  

 

10. Искане вх.№РНИ22-ГР00-44/30.05.2022 г. от Р. К. Я. и С. К. И. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ ХVIII-217, 

кв.106, ПИ с идент.80409.5994.217 по КККР на с.Чепинци. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-ГР00-30/04.04.2022 г. от А. С. Г. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ VI-499, 450, 

кв.11а, ПИ с идент. 21662.4819.1079 по КККР на с.Доброславци и изменение на улична 

регулация на улица с о.т.84 – о.т. 160, кв.11а по плана на с.Доброславци. 

 

12. Искане вх.№РНИ22-ГР00-50/20.06.2022 г. от В. Г. Р., Е. В. Р. и Р. Н. Д. за одобряване на 

проект за изменение на действащия ПУП- изменение на плана за регулация на УПИ VIII-

490, 491, 492 „за ЖС“, кв.15, ПИ с идент. 21662.4820.1183 по КККР на с.Доброславци. 

 

13. Искане вх.№РНИ22-ТП00-18/2/18.07.2022 г. от Д. В. Д., С. Д. В. и В. Д. В. за допускане 

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

изменение на плана за регулация на УПИ ХIV-153 и УПИ ХV-153, кв.43, ПИ с 

идент.48393.4990.153 по КККР на с.Мировяне. 

 

14. Искане вх.№РНИ22-АП00-203/12.07.2022 г. от О. П. П. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда за сезонно ползване и изгребна яма в УПИ Х-61, кв.2, ПИ с 

идент. 29430.4705.61 по КККР на с.Житен. 

 

15. Искане вх.№РНИ22-АП00-219/25.07.2022 г. от Й. В. В. и М. Г. Г. за съгласуване на идеен 

проект за две жилищни сгради в УПИ ХIII-109, кв.11, ПИ с идент.40436.5396 .926 по 

КККР на с.Кубратово. 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

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


