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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-РД09-297/27.07.2022 г., на Кмета на район „Нови Искър“ за 

провеждане на РЕСУТ, съгласувам 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

за заседание №32/24.08.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-АП00-202/2/10.08.2022 г. от И. Г. М. за съгласуване и одобряване 

на проект за жилищна сграда в УПИ VI-928, кв.218, ПИ с идент.00357.5359.928 по 

КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

2. Искане вх.№РНИ22-ГР00-58/22.07.2022 г. от Г. П. Й. за одобряване 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-ГР00-53/11.07.2022 г. от М. С.-пълномощник на И. С. С., С. Л. С. и 

Ю. Л. Г. за одобряване 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. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-ТП00-72/16.03.2022 г. от А. Л. Р. за допускане за изработване на 

проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ Х-231, УПИ 

ХVII-231, УПИ ХVI-232 и УПИ ХVIII-230, кв.228, ПИ с идент.00357.5361.27, ПИ с 

идент. 00357.5361.231, ПИ с идент. 00357.5361.232 и ПИ с идент. 00357.5361.230 по 

КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-АП00-229/03.08.2022 г. от Е. П. Е. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда, стопански навес и изгребна яма в УПИ ХIХ-36, кв.175, ПИ с 

идент. 00357.5358.36 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-АП00-232/05.08.2022 г. от А. К. Е. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-458, кв.194, ПИ с 

идент.00357.5359.458 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-АП00-230/03.08.2022 г. от С. К. З. и М. Е. Г. за съгласуване и 

одобряване на проект за жилищна сграда и изгребна яма  в УПИ ХV-181, кв.43, ПИ с 

идент.00357.5347.181 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило. 
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8. Искане вх.№РНИ22-АП00-201/1/12.08.2022 г. от С. Е. Н. за съгласуване и одобряване на 

проект за промяна на инвестиционно намерение по чл.154, ал.5 от ЗУТ, преустройство 

на първи етаж от „Сграда за обществено обслужване“ в „Жилищна сграда с кабинет“ в 

УПИ III-165, кв.3, гр.Нови Искър, кв.Славовци. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-АП00-233/09.08.2022 г. от О. В. К. и М. П. К. за съгласуване и 

одобряване на проект за пристройка на един етаж към съществуваща жилищна сграда в 

УПИ IХ-118, кв.4, ПИ с идент.29430.4705.118 по КККР на с.Житен. 

 

10. Искане вх.№РНИ22-ТП00-71/16.08.2022 г. от Н. Е. С. за допускане за изработване на 

проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ II-495 и УПИ 

ХV-495, кв.18, ПИ с идент. 48393.4988.1165 и ПИ с идент. 48393.4988.1166 по КККР на 

с.Мировяне. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-ГР00-52/24.06.2022 г. от М. В. Р. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ ХIII-44, 

кв.31, ПИ с идент.02511.4406.455 по КККР на с.Балша. 

 

12. Възражение вх.№РНИ22-ГР94-864/16.08.2022 г. от В. Н. Д. относно одобряване на 

проект за изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ 

VII-170, кв.26, ПИ с идент.44224.5806.170 по КККР на с.Локорско. 

 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


