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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-РД09-297/27.07.2022 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №34/14.09.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АХ00-176/4/25.08.2022 г. от Ц. М. Д. за допускане за изработване на 

проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ III-827, кв.263, ПИ с 

идент.00357.5362.827 по КККР на гр. Нови Искър, кв. Кумарица. 

 

2. Искане вх.№РНИ22-ГР00-60/26.07.2022 г. от Е. А. К. за одобряване на проект за изменение на 

ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ VI-474, кв.81, ПИ с идент.00357.5357.474 по 

КККР на гр. Нови Искър, кв. Курило. 

 

3. Искане вх.№РНИ22-АП00-18/4/31.08.2022 г. от Ж. В. Г. и Е. П. Г. за одобряване на проект за 

I етап магазини в УПИ III-370, кв.20, ПИ с идент.00357.5346.1320 по КККР на гр.Нови Искър, 

кв.Курило. 

 

4. Искане вх. №РНИ22-АП00-193/1/19.08.2022 г. от Д. С. М. за одобряване на  проект за 

еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ 00357.5359.757 по КККР на гр. 

Нови Искър, УПИ XI-757, кв.195 по плана на гр. Нови Искър, кв. Кумарица  

 

5. Искане вх. №РНИ22-АП00-236/10.08.2022 г. от А. И. И. за одобряване на  проект за 

еднофамилна жилищна сграда в ПИ 00357.5353.9004 по КККР на гр. Нови Искър  УПИ II-

204, кв.122 по плана на гр. Нови Искър  . 

 

6. Искане вх.№РНИ22-ТК00-68/2/08.09.2022 г. от Г. Д. за разрешаване на изработване на проект 

за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ XIV-110, кв.3, ПИ с 

идент.29430.4705.110 по КККР на с. Житен. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-ТП00-26/4/18.08.2022 г. от З. Г. Д. за разрешаване на изработване на 

проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ I-342 и УПИ II-341, 

кв.27, ПИ с идент.48393.4989.342 и ПИ с идент.48393.4989.341 по КККР на с. Мировяне. 

 

 

8. Искане вх.№РНИ22-АП00-95/3/30.08.2022 г. от М. В. М. за одобряване на  проект за 

еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ 02511.4604.1116 по КККР на с. Балша, 

УПИ XXII-1116, кв.11 по плана на с. Балша.  
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9. Искане вх.№РНИ22-АП00-247/18.08.2022 г. от М. Б. М. за одобряване на  проект за 

пристройка  към жилищна сграда в УПИ II-281, кв.4 ПИ 29430.4705.281 по КККР на с. 

Житен.  

 

10. Искане вх. №РНИ21-АП00-257/25.08.2022 г. от Г. И. И.  за одобряване  на проект за плътна 

ограда в УПИ II-47,48,56 , кв.28 по плана на с. Доброславци ПИ 21662.4827.57  по КККР на с. 

Доброславци.  

 

11. Искане вх.№РНИ22-АП00-235/10.08.2022 г. от И. В. Ц. за одобряване на  проект за 

едноетажна жилищна сграда в ПИ 80409.5994.378 по КККР на с. Чепинци, УПИ X-378, кв.102 

по плана на с. Чепинци. 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

  

 

 

 

 

 

Изготвил: н-к отдел „УТККС“:    арх. Асен Банков               …/п/…………           ………………. 


