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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 №36/28.09.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ22-ТП00-74/2/19.09.2022 г. от Р. Г. Л. за допускане за изработване на 

проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ I-160, кв.24, ПИ 

с идент.00357.5345.160 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило.  

 

2. Искане вх.№РНИ22-ГР00-70/24.08.2022 г. от Р. С. А. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП- изменение на плана за регулация на УПИ ХХI-460, 

кв.194, ПИ с идент. 00357.5359.460 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица и 

изменение на плана за улична регулация на улица от о.т 14а до о.т.106а на УПИ ХХI-

460, кв.194 по плана на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

3. Искане вх.№РНИ22-ГР00-72/25.08.2022 г. от В. И. Б. за одобряване на проект за ПУП – 

изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХIII-42, кв.12, ПИ с 

идент.29430.4705.42 по КККР на с.Житен. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-ГР00-62/01.08.2022 г. от Н. Д. Н., К. Н. А., Х. А. Д. и М. Д. Н. за 

одобряване 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. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-ГР00-69/23.08.2022 г. от С. Й. С. за одобряване на проект за 

изменение на плана за регулация по реда на чл.135а от ЗУТ на УПИXXVI-396, кв.236, 

ПИ с идент.00357.5360.396 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

6. Възражение вх.№РНИ22-ГР00-74/2/20.09.2022 г. от В. И. С. относно проект за 

изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ Х-173, 

кв.233, ПИ с идент.00357.5361.171 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-АП00-259/01.09.2022 г. от Д. Г. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХIХ-428, кв.184, ПИ с 

идент.00357.5359.428 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 
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8. Искане вх.№РНИ22-АП00-265/13.09.2022 г. от Р. А. М. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХLI-373, кв.69, ПИ с 

идент.00357.5351.373 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Курило. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-АП00-205/14.07.2022 г. от З. Г. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-852, кв.220, ПИ с 

идент.00357.5359.852 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

10. Искане вх.№РНИ22-ГР00-76/20.09.2022 г. от В. Л. К. за одобряване на проект за ПУП – 

изменение на плана за регулация и застрояване по реда на чл.135а от ЗУТ на УПИ 

ХХХII-372, кв.23, ПИ с идент.29430.4705.696 по КККР на с.Житен. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-АП00-233/2/21.09.2022 г. от О. В. К. и Ма. 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. 

 

12. Искане вх.№РНИ22-ТП00-83/23.09.2022 г. от М. Х. И. за допускане за изработване на 

проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация в УПИ VII-95, кв.15, ПИ 

с идент.29430.4705.638 по КККР на с.Житен. 

 

13. Искане вх.№РНИ22-ТП00-82/21.09.2022 г. от А. И. М. и Б. Т. В. за допускане за 

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

ХХV-695, кв.11, ПИ с идент.51250.5715.989 по КККР на с.Негован. 

 

14. Искане вх.№РНИ22-ТП00-77/30.08.2022 г. от Т. И. Д. за допускане за изработване на 

проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ 

VIII – 451, УПИ V – 45, 454 и УПИ Х-450, кв.48, ПИ с идент.80409.5994.451, 

80409.5994.454 и 80409.5994.450 по КККР на с.Чепинци.  

 

15. Искане вх.№РНИ22-ТП00-62/2/12.08.2022 г. от В. Б. Й. за одобряване на проект за ПУП 

– изменение на плана за регулация по реда на чл.135а от ЗУТ за УПИ I-22, кв.36, ПИ с 

идент.57011.5522.22 по КККР на с.Подгумер. 

 

16.  Искане вх. № РНИ22-АП00-182/2/19.08.2022 г. от Г. К. К. за съгласуване и одобряване 

на проект за промяна на инвестиционните намерения по време на строителството по 

чл.154, ал.5 от ЗУТ за еднофамилна жилищна сграда, гараж (със склад) и изгребна яма в 

УПИ VII-35, кв.6, ПИ с ИД 57011.5548.35 по КККР на с. Подгумер. 

 

17. Искане вх.№РНИ22-АП00-131/2/03.08.2022 г. от А. М. А. за съгласуване и одобряване 

на проект за еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ VIII-890, кв.15, ПИ с 

идент. 80409.5996.1479 по КККР на с.Чепинци. 

 

18. Искане вх.№РНИ22-АП00-211/2/15.08.2022 г. от П. Р. Р. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-504, кв.20, ПИ с 

идент.51250.5712.504 по КККР на с.Негован. 

 

19. Искане вх.№РНИ22-ТП00-70/10.08.2022 г. от Д. С. Д. и М. Т. Д. за допускане за 

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

V-54, кв.6, ПИ с идент.51250. 5713.54 по КККР на с.Негован . 
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20. Искане вх.№РНИ22-АП00-253/1/13.09.2022 г. от М. В. А. –М. за съгласуване и 

одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХ-660, кв.65, ПИ с 

идент.51250.5713.1157 по КККР на с.Негован. 

 

21. Искане вх.№РНИ22-ГР00-31/4/25.07.2022 г. от Л. П. Д. за одобряване на проект за ПУП – 

изменение на плана за регулация и застрояване по реда на чл.135а от ЗУТ за УПИ ХII-

437, 438 за ЖС и УПИ ХIII-441 за ЖС и ОО, кв.9, ПИ с идент.44224.5807.437, ПИ с 

идент.44224.5807.438 и ПИ с идент.44224.5807.441 по КККР на с.Локорско. 

 

22. Искане вх.№РНИ22-АП00-274/21.09.2022 г. от П. К. А. и Б. П. К. за съгласуване и 

одобряване на проект за сградно водопроводно отклонение за водоснабдяване на 

съществуващо застрояване в УПИ V-842, ПИ с идент.00357.5359.842 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Кумарица. 

 

 

 

  АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                    ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


