
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН “МЛАДОСТ”

София 1712, ул. “Свето Преображение”
Факс (++359 2) 877 20 38, тел. (++359 2) 974 62 30 

E-mail SO_mladost@mail.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община -  район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ 
съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ17-РА50-12/09.06.2017г. на главния 
архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за:

• Изменение на плана за регулация на УПИ VI-13 и УПИ VII-14, кв.ЮО, 
местност „кв.Горубляне“ по плана на гр.София;

• Изменение на плана за застрояване на УПИ V-12 и УПИ VI-13, кв.ЮО, 
местност „кв.Горубляне“ по плана на гр.София.
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О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“ на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ 
съобщава, че е издадена заповед № РМЛ17-РА50-13/12.06.2017г. на Гл. архитект 
на СО-район „Младост“, с която се разрешава устройствена процедура- 
изменение на план за регулация и застрояване (ИПР) в следния териториален 
обхват: Местност “Горубляне“, кв. 20 УПИ XIV-346, УПИ 1-347 и УПИ П-346, 
район „Младост“ на СО.

р. х.
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СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на 
територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 
17/09.06.2017г. на главния архитект на район „Младост” за обект: 
„Изместване на електронна съобщителна мрежа по ул. 'Тригорий 
Горбатенко" от СКШ1-НКШ2-НКШ1“, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 68134.4082.6197 и 68134.4082.6200, м. ж.к. Младост 1, 
район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. 
София, ул. "Григориий Горбатенко", приложение към което е писмо 
изх.№ 26-00-11600/23.12.2016г. на Директора на РИОСВ-София за 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат 
разгледани в сградата на СО - район „Младост”, ул.”Св. Преображение” 
№1, ет.2, ст.210.


