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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 №16/20.04.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-66/2/15.04.2022 г. от Г. И. И.  за   съгласуване и одобряване на проект 

за преработка по време на строителството по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за ремонтна работилница в 

УПИ V-2, кв. 28 по плана на с. Доброславци, район „Нови Искър“. 

 

2. Искане вх.№РНИ22-ТП00-38/11.04.2022 г. от Е. В. Р. за допускане на устройствена процедура за 

изработване 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. 

 

3. Писмо вх.№РНИ22-ТК00-68/08.04.2022 г. от „Направление Архитектура и Градоустройство“ 

относно заявление от М. М. П. и М. Й. Д. с искане за разрешаване изработването на проект за 

ПУП-ИПР за УПИ ХIV-110, кв.3, с.Житен, ПИ с идент. 29430.4705.110 от КККР на с.Житен и 

създаване на нови УПИ ХIV-110 и ХХ-110, „Нови Искър“-СО. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-АП00-34/06.04.2022 г. от Л. С. А. за съгласуване и одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХIV-816, кв.212, ПИ с идент. 

00357.5359.816 по КККР на гр.Нови Икър, кв.Кумарица. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-АП00-78/29.03.2022 г. от „ДИВЕРА – ВП“ ЕООД за издаване на разрешение 

за поставяне на преместваем обект – автомивка с поставяема цистерна за отпадна вода в ПИ с 

идент.00357.5060.4 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-АП00-85/04.04.2022 г. от Т. С. И. за съгласуване и одобряване на проект за 

двуетажна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ ХII-245, кв.107, ПИ с 

идент.00357.5346.245, по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-ТП00-39/12.04.2022 г. от Ц. Д. Т. за допускане на устройствена процедура за 

изработване на проект за изменение на действащия ПУП- изменение на плана за регулация и 

застрояване на УПИ ХХХI-659 и ХХII-659, кв.261, ПИ с идент.00357.5362.659 по КККР на 

гр.Нови Искър, кв.Славовци и създаване на задънена улица от о.т.1305 до о.т.1305а, гр.Нови 

Искър. 
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8. Искане вх.№РНИ22-АП00-48-[1]/08.04.2022 г. от Н. Д. К. за съгласуване и одобряване на проект 

за жилищна сграда и магазини в УПИ IV-383, кв.8, ПИ с идент. 00357.5357.208 по КККР на 

гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-АП00-73/28.03.2022 г. от М. Г. П. за съгласуване и одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХI-671, кв.64, ПИ с идент.51250.5713.1125 

по КККР на с.Негован. 

 

10. Искане вх.№РНИ22-ТП00-26/25.03.2022 г. от С. Г. С. за одобряване на проект за изменение на 

действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-11 „за жс“, УПИ 

III-10 „за жс“ и УПИ IV“за жс“, ПИ с идент.11884.5601.200, ПИ с идент.11884.5601.201 и ПИ с 

идент.11884.5601.202, кв.34 по КККР на с.Войнеговци. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-АП00-63(2)/18.04.2022 г. от М. Г. Г. за съгласуване и одобряване на проект 

за двуетажна жилищна сграда с височина – кота корниз до 8.50м. (кота било до 10.0м) и 

водоплътна изгребна яма в ПИ с идент. 57011.5986.47 по КККР на с. Подгумер. 

 

12. Искане вх. № РНИ21-ТП00-88/14.12.2021 г. от Е. Ц. А. за одобряване на проект за изменение на 

действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ V-436, кв. 15, ПИ с идент. 

51250.5715.436 по КККР на с. Негован. 

 

 

 

 

      АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

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

 

Изготвил: гл.специалист:    Елена Илиева                    …/п/…………           ………………. 


