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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-РД09-169/01.06.2022 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №22/15.06.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-138/20.05.2022 г. от М. В. К. и М. Т. К. за съгласуване и 

одобряване на проект за еднофамилна едноетажна жилищна сграда в УПИ ХХХIII-392, 

кв.51, ПИ с идент. 00357.5348.146 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

2. Искане вх.№РНИ22-ТП00-55/06.06.2022 г. от Г. П. Й. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ ХII-632, кв.52, ПИ с идент. 00357.5348.12 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Курило. 

 

3. Искане вх.№РНИ22-ТП00-36/06.06.2022 г. от Н. Д. Г. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ ХV-710, кв.152, ПИ с идент. 00357.5355.148 по КККР на 

гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-ТП00-54/06.06.2022 г. от А. И. А. и И. А. Е. за допускане на 

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

изменение на плана за регулация на УПИ II-650, кв.241, ПИ с идент.00357.5362.650 по 

КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-ТП00-53/06.06.2022 г. от Н. Д. Н., К. Н. А. и М. Д. Н. за допускане на 

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

изменение на плана за регулация на УПИ ХV-716, кв.153, ПИ с идент.00357.5355.43 по 

КККР на гр.Нови Искър, кв.Гниляне. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-ТП00-49/01.06.2022 г. от А. Д. А. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ VIII-778 и IX-778, кв.192, ПИ с идент. 00357.5359.35 и ПИ с 

идент. 00357.5359.778 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-АП00-115/2/31.05.2022 г. от Ц. Ц. К. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна едноетажна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХVIII-281, 

кв.23, ПИ с идент.57011.5547.281 по КККР на с.Подгумер. 
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8. Искане вх.№РНИ22-АП00-14125.05.2022 г. от Д. Н. Р. за съгласуване и одобряване на 

проект за пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ VI-39, кв.7, 

ПИ с идент. 57011.5548.39 по КККР на с.Подгумер. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-АП00-139/25.05.2022 г. от М. А. М. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХV-894, кв.43, ПИ с идент. 51250.5714.894 

по КККР на с.Негован. 

 

10. Искане вх.№ РНИ22-ГР00-25/1/30.03.2022 г. от Л. П. Л. за одобряване 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. 

 

 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


