
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН“МЛАДОСТ”

З А П О В Е Д
М>'Ьг’

(Регистрационен индекс, дата)

На основание чл. 46 във връзка с 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл. 
128, ал. 2 от ЗУТ, чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ

ОПРЕДЕЛЯМ:

Обществено достъпни места на територията на район „Младост”, Столична община, 
на които следва да се разгласяват: 1. Обявления за изработени проекти за подробни 
устройствени планове по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ; 2.Обявления за изработени проекти, 
които подлежат на обществено обсъждане, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и 3. Обявления 
за издадени заповеди за разрешение за изработване на подробни устройствени планове, 
които се обябвяват по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, както следва:

1. За територията на ж.к. “Младост 1”:
• Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до 

кооперативния пазар/;
• Хидрофор до бл. 42, ж.к. “Младост 1“, гр. София;
• Нежилищно помещение в бл. 25 западно от вх. Г, ж.к. “Младост 1“, гр. София.

2. За територията на ж.к. “Младост 2”:
• Народно читалище "Бъднина 1982", с адрес: гр. София, ж.к.”Младост 2”, до 

блок 220;
• Народно читалище „Джон Атанасов", с адрес: гр. София , ж.к. Младост 2, 

бл. 236, между вх. 3 и вх. 4.

3. За територията на ж.к. “Младост 3”:
• Народно читалище „Бъднина 1982”, ж.к.”Младост” 3 до блок 343

4. За територията на ж.к. “Младост 4”:
• павилиони срещу блок 465, ж.к. "Младост 4", гр. София /до Дирекция "Бюро 

по труда - Изток"/
• клуб към трафопост до бл. 433, ж.к. "Младост 4", гр. София / Пощенска 

станция 1715/

5. За територията на ж.к. “Младост 1А”:
• нежилищно помещение в бл. 508, вх. 2, маг. 4, ж.к. Младост 1А, гр. София,



6. За територията на кв. „Горубляне” :
• сграда на кметството в кв. „Горубляне”, с адрес: гр. София, кв."Горубляне", ул. 

"Витоша" № 2;
• Народно читалище "Васил Левски" -  с адрес: гр. София, кв. Горубляне, бул. 

"Самоковско шосе" № 53.

7. За територията на м. „НПЗ Изток м. „Къро““ /кв. „Полигона”/ и за 
местностите „Цариградско шосе 7-ми км”. „Цариградско шосе 7-11- ти км” и 
„Цариградско шосе -  Караулката”:*

• Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до 
кооперативния пазар/;

• Нежилищно помещение в бл. 25 западно от вх. Г, ж.к. “Младост 1“, гр. София.

8. За територията на в.з. „Американски колеж”, местността „Младост 4 - 
Камбаните” и местността „Младост -  Център”:*

• павилиони срещу блок 465, ж.к. "Младост 4", гр. София /до Дирекция "Бюро 
по труда - Изток"/

• клуб към трафопост до бл. 433, ж.к. "Младост 4", гр. София / Пощенска 
станция 1715/

9. За територията на местността „Трамвайно трасе”:*
• нежилищно помещение в бл. 508, вх. 2, маг. 4, ж.к. Младост 1А, гр. София,

10. За територията на местностите „Горубляне 2”, „Горубляне 3” и „НПЗ -  
Изток п.з. Горубляне”:*

• сграда на кметството в кв. „Горубляне”, с адрес: гр. София, кв."Горубляне", ул. 
"Витоша" № 2;

• Народно читалище "Васил Левски" -  с адрес: гр. София, кв. Горубляне, бул. 
"Самоковско шосе" № 53.

Забележка. Поради липса на общински сгради в посочените територии по т. 7, т. 8, 
т.9 и т. 10, за тях са определени най-близките възможни места за поставяне на обявленията 
за изработени, гарантиращи обществена достъпност и широка публичност.

Настоящата заповед да бъде оповестена на таблото за обявления в сградата на район 
„Младост” и на интернет страницата на СО - район „Младост”: http://www.so-mladost.com/.

ВрИД КМЕТ НА СО - РАЙОН “МЛАДОСТ”:

http://www.so-mladost.com/

