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РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ОДОБРЯВАМ:/п/ 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

На основание Заповед №РНИ21-РД09-589/16.12.2021г.,на Кмета на район „Нови 

Искър“ за провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание № 7/16.02.2022г. 

 
1. Искане вх.№ РНИ21-АП00-220-[3]/11.02.2022г. от С. М. Д. за съгласуване и 

одобряване на инвестиционен проект за обект „Пристройка, надстройка и преустройство 

на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ Х-583, кв. 268, ПИ с идент. 00357.5362.583 по 

КККР на гр.Нови Искър. 

 
2. Искане вх.№ РНИ21-ТП00-105-[2] / 10.02.2022г. от В.И. М., Р. И. Н., А. Й. С. и А. Й. 

А. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на 

действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ I-551 и УПИ XX-570, 

кв.267, ПИ с идент. 00357.5362.551 и 00357.5362.570 по КККР на гр.Нови Искър. 

 
3. Искане вх.№ РНИ22-ТП00-1-[2] / 08.02.2022г. от С. В. Ш. за допускане на 

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

изменение на плана за регулация на УПИ I-„за магазин и трафопост“, кв.8, ПИ с идент. 

21662.4819.1020 по КККР на с. Доброславци, район „Нови Искър“. 

 
4. Искане вх.№ РНИ22-ТП00-8 / 10.02.2022г. от Б. Н. Д. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ VIII-402, кв.21, ПИ с идент. 11884.5964.199 по КККР на с. 

Войнеговци, район „Нови Искър“. 

 
5. Искане вх.№ РНИ22-ТП00-8 / 10.02.2022г. от Б. Т. Т. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация и застрояване на УПИ IV-205, кв.19, ПИ с идент. 11884.5615.665 по 

КККР на с. Войнеговци, район „Нови Искър“. 

 
6. Искане вх.№ РНИ22-АП00-8 / 27.01.2022г. от Ю. Е.Т. за съгласуване и одобряване на 

инвестиционен проект за обект „Вилна сграда с изгребна яма“ в УПИ III-90, кв. 16, ПИ с 

идент. 11884.5957.410 по КККР на с. Войнеговци, район „Нови Искър“. 
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7. Искане вх.№ РНИ22-ТП00-9 / 16.02.2022г. от Район „Нови Искър“-СО за допускане на 

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

изменение на плана за регулация на УПИ IX-361 и УПИ VIII177, кв.47 , ПИ с идент. 

65601.5479.361 по КККР на с. Световрачене, район „Нови Искър“. 

 

 

                                                         АРХ. ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                         ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН“ НОВИ ИСКЪР“ 

 
 

Съгласувал: 
 

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

Изготвил: Гл. Специалист: Никифор Геров     .........../п/...............    .............................. 


