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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 №42/09.11.2022 г. 

 

1. Искане вх.№РНИ21-ГР00-66/08.08.2022 г. от К. Б. К. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ ХI-183 и 

УПИ Х-183, кв.24, ПИ с идент. 29430.4705.183 и ПИ с идент. 29430.4705.681 по КККР на 

с.Житен. 

 

2. Искане вх.№РНИ22-ГР00-46/07.06.2022 г. от С. Х. С. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ ХХ-291, 

УПИ Х-292 и УПИ ХIХ-290, ПИ с идент. 29430.4705.291 по КККР на с.Житен. 

 

3. Искане вх.№НИ22-АП00-319/20.10.2022 г. от С. Й. Г. за съгласуване и одобряване на 

проект за жилищна сграда в УПИ VII-381, 495, кв.25, ПИ с идент.29430.4705.756 по 

КККР на с.Житен. 

 

4. Искане вх.№РНИ22-АП00-247/2/03.11.2022 г. от М. Б. М. за съгласуване и одобряване 

на  проект за пристройка към жилищна сграда в УПИ II-281, кв.4, ПИ 29430.4705.281 по 

КККР на с. Житен. 

 

5. Искане вх.№РНИ22-АП00-317/1/31.10.2022 г. от  Б. А. С. за съгласуване и одобряване 

на проект за промяна по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на жилищна 

сграда и водоплътна изгребна яма в УПИ V-15, кв.29, ПИ с идент.21662. 4827.43 по 

КККР на с.Доброславци. 

 

6. Искане вх.№РНИ22-АП00-326/27.10.2022 г. от П. И. Д. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-216, кв.11, ПИ с 

идент.40436.5396.544 по КККР на с.Кубратово. 

 

7. Искане вх.№РНИ22-ТП00-64/2/07.11.2022 г. от Ю. П. М. и Р. Б. И. за допускане на 

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

регулация и застрояване на УПИ I-269, кв.40, ПИ с идент.48393.4990.269 по КККР на 

с.Мировяне. 
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8. Искане вх.№РНИ22-АП00-325/26.10.2022 г. от С. Г. И. за съгласуване и одобряване на 

проект за две едноетажни еднофамилни жилищни сгради с водоплътни изгребни ями и 

сондажни кладенци в УПИ ХVII-257, кв.54, ПИ с идент.804095994.257 по КККР на 

с.Чепинци. 

 

9. Искане вх.№РНИ22-АП00-335/03.11.2022 г. от Г. А. Г. и С. П. Н. за съгласуване и 

одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда с гараж в УПИ VII-581, кв.23, 

ПИ с идент.80409.5995.24 по КККР на с.Чепинци. 

 

10. Искане вх.№РНИ22-АП00-315/19.10.2022 г. от С. Р. Й. за съгласуване и одобряване на 

проект за еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХ-413, кв.182, ПИ с 

идент.00357.5359.2367 по КККР на гр.Нови Искър, кв.Кумарица. 

 

11. Искане вх.№РНИ22-ТП00-98/25.10.2022 г. от С. К. М. – управител на „Т.“ ООД и искане 

вх.№РНИ22-ТП00-98/1/31.10.2022 г. от „Вестал Х“ ООД за допускане за изработване на 

проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ I – 

16 „за обществено обслужване, складове, офиси и безвредно производство“ и УПИ II – 

1, 14, 15 „за обществено обслужване, складове, офиси и безвредно производство“, 

кв.275, ПИ с идент.00357.5063.214 и ПИ с идент. 00357.5063.208 по КККР на гр.Нови 

Искър, кв.Славовци. 

 

12. Искане вх.№РНИ22-ГР00-55/2/28.07.2022 г. от С. В. Ш. за одобряване на проект за 

изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на 

УПИ I-за „магазин и трафопост“, кв.8, ПИ с идент.21662.4819.1020 по КККР на 

с.Доброславци. 

 

 

 

    АРХ.ФИЛИП ЧИПЕВ /п/ 

                                                   ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


