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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 №43/22.12.2021 г. 
 

1. Искане вх.№ РНИ21-ТП00-88/4/15.12.2021 г. от Л. П. Л. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация и застрояване на УПИ ХХIV-753, кв.35, ПИ с идент.  51250.5714.753 по 

КККР на с.Негован. 

 

2. Искане вх.№ РНИ21-АП00-244/29.11.2021 г. от Р. Й. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда и допълващо застрояване, гараж и изгребна яма в УПИ IV-47, 

кв.8, ПИ с идент.51250.5713.1148 по КККР на с.Негован. 

 

3. Искане вх.№ РНИ21-ГР00-75/27.10.2021 г. от Т. Д. П. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ IX-285, кв.24, 

с.Негован.  

 

4. Искане вх.№РНИ21-АП00-168/2/02.11.2021 г. от Я. В. И. за одобряване на проект за 

промяна по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на едноетажна жилищна сграда 

с гараж, лятна кухня и стопанска сграда в УПИ V-650, кв.11, ПИ с идент. 44224.5806.650 

по КККР на с.Локорско. 

 

5. Искане вх.№ РНИ21-ТП00-106/15.12.2021 г. от Д. Н. М. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация и застрояване на УПИ V-67 и УПИ VI-73, кв.6, ПИ с идент.  

48393.4989.67 и ПИ с идент.  48393.4989.73 по КККР на с.Мировяне. 

 

6. Искане вх.№ РНИ21-АП00-257/15.12.2021 г. от „А.“ ЕООД за издаване на разрешение за 

строеж на плътна ограда по границите на УПИ II-47, 48, 56, кв.28, ПИ с идент. 

21662.4827.57 по КККР на с.Доброславци. 

 

7. Искане вх.№РНИ21-ГР94-1362/16.12.2021 г. от М. В. Р. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ XIII-44, кв.3, ПИ с идент. 02511.4604.455 по КККР на с.Балша. 
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8. Искане вх.№РНИ21-ГР00-90/17.12.2021 г. от “С. Е. Х.“ ЕООД за одобряване на проект за 

изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 37б – 37в  и изменение на 

действащия ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-412 „за жс“ и 

УПИ III-412 „за жс“, ПИ с ИД 29430.4716.25, кв.22б по КККР на  с.Житен. 

 

9. Искане вх.№ РНИ21-АП00-235/2/06.12.2021г. от М. А. У. за съгласуване и одобряване  на 

проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ I-237, кв.17, ПИ с идент. 

41010.4892.237 по КККР, с. Кътина. 

 

10. Искане вх.№РНИ21-АП00-200/2/06.12.2021 г. от Й. В. Д. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда в УПИ ХХVI-272, кв.24, ПИ с идент.  65601.5479.272 по КККР 

на с.Световрачене. 

 

11. Искане вх.№РНИ21-АП00-242/26.11.2021 г. от Г. Ц. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда и изгребна яма в УПИ XI - 258, кв.28, ПИ с идент. 

44224.5806.771 по КККР на с.Локорско. 

 

12. Искане вх.№РНИ21-АП00-233/26.11.2021 г. от Д. Г. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с идент. 11884.5956.23, 

м.“Магаренски ливади“, с.Войнеговци. 

 

13. Искане вх.№РНИ21-ТП00-53/3/14.09.2021 г. от З. Г. Л. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ ХI-52 за жс, 

кв.3, ПИ с идент. 44224.5806.52 по КККР на с.Локорско. 

 

14. Искане вх.№РНИ21-ТП00-83/2/20.12.2021 г. от Н. В. Е.-А. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ Х-830 а, кв.161, кв.Гниляне, ПИ с ИД 00357.5355.112 по КККР 

на гр.Нови Искър. 

 

15. Искане вх.№РНИ21-ТП00-109/16.12.2021 г. от Д. А. М. и И. А. М. за допускане на 

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

изменение на плана за регулация на УПИ XII-832, кв.7, ПИ с идент. 80409.5006.832 по 

КККР на с.Чепинци. 

 

16. Искане вх.№ РНИ21-АП00-201/2/17.12.2021 г. от Б. Г. И. за одобряване на проект за 

преработка по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на обект: Жилищна сграда и 

заведение за бързо хранене в УПИ ХVIII-10, кв.225, кв.Кумарица, ПИ с 

идент.00357.5361.1046 по КККР на гр.Нови Искър. 

 

 

    АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                   ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

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

 

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


