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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 №18/11.05.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-27/2/20.04.2022 г. от В. Х. Т. за съгласуване и одобряване на 

проект за двуетажна жилищна сграда с мансарден етаж в УПИ ХХХI-765, кв.11, ПИ с 

идент.51250.5715.992 по КККР на с.Негован 

 

2. Искане вх.№РНИ22-ТП00-42/27.04.2022 г. от С. И. Д., Б. С. Д. и В. И. Д. за допускане на 

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

изменение на плана за регулация на УПИ IV-611, кв.44, ПИ с идент.51250.5717.611 по 

КККР на с. Негован. 

 

3. Искане вх.№РНИ22-ТП00-38/1/21.04.2022 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. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-ГР00-29/29.03.2022 г. от П. И. Д. за за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ  VII-216, кв.11, 

ПИ с идент. 40436.5396.544 по КККР на с.Кубратово. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-ГР00-27/28.03.2022 г. от С. Л. С. за одобряване на проект за изменение 

на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ IV-162, кв.42, ПИ с 

идент.48393.4990.162 по КККР на с.Мировяне. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-АХ00-231/3/20.04.2022 г. от Б. А. С. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда и изгребна яма в УПИ V-15, кв.29, ПИ с идент.21662.4827.43 по 

КККР на с.Доброславци. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-АП00-109/28.04.2022 г. от В. З. В. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване /гараж и слънцезащитна 

конструкция/ в УПИ XV-228, кв.5, ПИ с идент.29430.4705.671 по КККР на с.Житен. 
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8. Искане вх.№РНИ22-АП00-90/07.04.2022 г. от Иван Т. Ш. за съгласуване и одобряване на 

проект за вилна сграда и изгребна яма в УПИ ХVI-269, кв16, ПИ с идент.11884.5957.79 по 

КККР на с.Войнеговци, м. “в.з. Русия“. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-ТП00-39/3/25.02.2022 г. от Л. Д. К. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ ХV-1001, ПИ с 

идент.00357.5347.260 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

10. Искане вх.№РНИ22-АП00-104/20.04.2022 г. от „ИГ Т.“ ЕООД за съгласуване и одобряване 

на проект за жилищна сграда с гараж и водоплътна изгребна яма в УПИ ХХХII-1257, 

кв.65, ПИ с идент.00357.5348.1292 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-ТП00-36/2/03.05.2022 г. от М. С.-пълномощник на И. С., С. Л. и Ю. Г. 

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

действащия ПУП- изменение на плана за регулация на УПИ IX-294, кв.14, ПИ с 

идент.00357.5345.97 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

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

 

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


