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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 №23/22.06.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-154/08.06.2022 г. от М. З. З. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда в УПИ II-097003, кв.14а, с.Доброславци. 

 

2. Искане вх.№РНИ21-АП00-210/10/14.06.2022 г. от В. Л. Ш. за одобряване на проект за 

еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-03102, кв.32 а, ПИ с идент.29430.4713.44 по КККР 

на с.Житен. 

 

3. Искане вх.№РНИ22-АП00-162/13.06.2022 г. от Д. А. Р. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда и изгребна яма в УПИ -270, кв.31, ПИ с идент.29430.4706.270 по 

КККР на с.Житен. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-АП00-122/1/07.06.2022 г. от К. Г. Б. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с идент.00357.4495.49 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Курило. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-ТП00-56/07.06.2022 г. от Б. П. И., чрез пълномощник Павел Борисов 

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

действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ IХ-418, кв. 32, ПИ с идент. 

51250.5713.418 по КККР на с. Негован. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-ГР00-42/17.05.2022 г. от К. Д. Б. за одобряване на проект за изменение 

на действащия ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-79 и II-80, кв. 

14, ПИ с идент.57011.5547.79 и ПИ с идент. 57011.5547.80 по КККР на с. Подгумер. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-ГР00-15/18.02.2022 г. от П. Д. М. за одобряване на проект за изменение 

на действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ I-за производствени и 

обслужващи дейности, кв. 48, ПИ с идент. 51250.5714.850 по КККР на с. Негован. 

 

8. Искане вх.№РНИ22-ГР00-35/15.04.2022 г. от В. С. С. за одобряване на проект за изменение 

на действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ VI-699, кв. 61, ПИ с идент. 

51250.5713.699по КККР на с. Негован. 
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9. Искане вх.№РНИ22-АП00-148/31.05.2022 г. от А. П. П. за съгласуване и одобряване на 

проект за сградно водопроводно отклонение за водоснабдяване на съществуващо 

застрояване в УПИ I-426, кв.3, ПИ с идент.65601.5479.426 по КККР на с.Световрачене. 

 

10. Искане вх.№РНИ22-АП00-166/14.06.2022 г. от П. Н. А. за съгласуване и одобряване на 

проект за сградно водопроводно отклонение за водоснабдяване на дворна чешма в ПИ с 

идент.02511.4604.1007 по КККР на с.Балша. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-АП00-167/14.06.2022 г. от Г. Н. Т. за съгласуване и одобряване на 

проект за сградно водопроводно отклонение за водоснабдяване на дворна чешма в ПИ с 

идент.02511.4604.161 по КККР на с.Балша. 

 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


