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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 №РНИ22-РД09-169/01.06.2022 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №24/29.06.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ21-АП00-143/6/20.08.2021 г. от Я. С. Л. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-347, кв.29, ПИ с ИД 11884.5615.664 по 

КККР на с.Войнеговци. 

 

2. Искане вх.№РНИ21-ГР00-70/04.10.2021 г. от Л. В. И. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ VI-6 и УПИ Х-

209, кв.1, ПИ с ИД 11884.5615.6 по КККР на с.Войнеговци. 

 

3. Искане вх.№РНИ21-ГР00-68/24.09.2021 г. от В. Г. Т. одобряване на проект за изменение на 

действащия ПУП-изменение на плана за регулация на УПИ V-691, кв.64, ПИ с ИД 

51250.5713.691 по КККР на с.Негован. 

 

4. Искане вх.№РНИ21-ТП00-81/4/20.06.2022 г. от И. Р. Й. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ VII-23, кв.20, с.Локорско. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-АП00-177/21.06.2022 г. от Г. П. З. за издаване на разрешение за 

поставяне на преместваем обект – стая за градински сечива и слънцезащитен навес в ПИ с 

идент.41010.4483.368 по КККР на с.Кътина. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-ТП00-44/2/14.06.2022 г. от Е. М. П. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ I-108, кв.36, ПИ с идент.48393.4989.108 по КККР на 

с.Мировяне. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-ТП00-61/2/08.06.2022 г. от В. Н. Л. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация и застрояване на УПИ III-615, кв.54, ПИ с идент.21662.4819.615 по 

КККР на с.Доброславци. 
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8. Искане вх.№РНИ22-АП00-170/17.06.2022 г. от Х. П. Б. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда и водоплътна изгребна яма в УПИ ХIII-1180, 

кв.37, ПИ с идент.48393.4990.1180 по КККР на с.Мировяне. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-АП00-155/09.06.2022 г. от С.Н. Д. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда с гараж и изгребна яма в УПИ ХIX-712, кв.21, ПИ 

с идент.80409.5995.712 по КККР на с.Чепинци. 

 

10. Искане вх.№РНИ22-АП00-164/14.06.2022 г. от Д. В. К. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна едноетажна жилищна сграда в УПИ VI-1210, кв.110, ПИ с 

идент.80409.5995.1210 по КККР на с.Чепинци. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-ГР00-51/21.06.2022 г. от Й. Ц. З. за одобряване на проект за изменение 

на действащия ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване съгласно чл.135а от 

ЗУТ, УПИ V-902, кв.3, ПИ с идент.80402.5996.902 по КККР на с.Чепинци. 

 

12. Искане вх.№РНИ22-ТП00-40/3/14.06.2022 г. от Р. Д. Г. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация и застрояване на УПИ IV-352 и УПИ V-352, кв.116, ПИ с 

идент.00357.5353.910 и ПИ с идент.00357.5353.909 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Изгрев. 

 

13. Искане вх.№РНИ22-ТП00-57/22.06.2022 г. от Е. А. К. за допускане на устройствена 

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

плана за регулация на УПИ VI-474, кв.81, ПИ с идент.00357.5357.474 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Курило. 

 

14. Искане вх.№РНИ22-АП00-126/2/23.06.2022 г. от В. В. П. за съгласуване и одобряване на 

проект за сградно водопроводно отклонение за дворна чешма в ПИ с 

идент.57011.5548.429, с.Подгумер. 

 

 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


