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ЗАПОВЕД

(регистрационен индекс, дата)
г.

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ

НАЗНАЧАВАМ
Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в 

състав, определен със Заповед № РМЛ17-РД91-57/07.07.2017г. на Кмета на СО- 
Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при 
следния дневен ред:

1. Вх. № КьмРМЛ 17-АП00-127/20.06.2017г. - за одобряване на
инвестиционен проект „Преустройство и смяна на предназначението на 
склад за храни в склад за лекарствени продукти“ в сграда с 
идентификатор 68134.4092.1207.3, улАИнж.Г.Белов“ №17, кв. 
„Горубляне“, по плана на гр.София.

2. Вх. № КьмРМЛ 17-АП00-139/30.06.20Г/г - за одобряване на
инвестиционен проект за „Покриване и частично затваряне на тераса към 
студио №130 /В2-10-130/“ в бл.488, вх.2, ет.Ю, ж.кАМладост 4“, обект с 
идентификатор 68134.4089.581.1.159, по плана на гр.София.

3. Вх. № РМЛ17-АП00-144/10.07.2017г. - за одобряване на инвестиционен 
проект за „Преустройство на апартаменти №2 и №3 в апартаменти №2 и 
№3“ находящи се в УПИ IV-1282,1445, кв.13в, мАМладост 2“, бл.2, по 
плана на гр.София.

4. Вх. № РМЛ17-АП00-136/29.06.2017г. за одобряване на инвестиционн 
проект за „Смяна на предназначението на магазин №2 в магазин за солни 
продукти и помещение за солна стая (халотерапия)“ находящ се в 
жилищна сграда в УПИ П-1960, 1831, кв.58. мАМладост 1А“, бл.553, 
вх. 1, по плана на гр.София.



5. Вх. № РМЛ17-ГР00-93/15.06.2017г. - за издаване на виза за „ремонт, 
преустройство и реконструкция на таванско помещение“, УПИ Ш-за 
общ. обслужване, кв. 18а, м. "Младост 1", по плана на гр. София.

6. Вх. № РМЛ17-ГР00-92/13.06.2017г. за съобщаване на ИПРЗ и РУП за нов 
УПИ 1-6206 „за жилища, магазини, офиси, КОО, ПГ и трафопостове“ и 
нов УПИ II -  „за озеленяване“ от кв.23, м.“Младост 3“, по плана на 
гр.София.

Заседанието да се проведе на 16.08.2017г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район 
“Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния
експертен съвет по устройство на територията.
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