
Спиктчна община 
район -МЛАДОСТ"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“

София 1712. ул. "Свето Преображение" №1; тел. 02/974 62 30; факс: 02/8772038, e-mail office (d\s o-ml a dost, com

ЗАПОВЕД

(регистрационен индекс, дата)

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ

НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, 
определен със Заповед № РМЛ19-РД09-389/03.12.2019г. на Кмета на СО-Район 
„Младост', за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния 
дневен ред:

1. Вх.№ PMJ119-АГ100-259/02.12.2019г.- заявление за одобряване на
инвестиционен проект за обект „Преустройство и промяна на предназначението на 
СОС в сграда -  „Магазин 5“ на ниво партер в „Жилище“, находящо се в УПИ V- 
4091,5839, кв.1Б, бл.290, вх.1, ет.1, жк „Младост 2“, район „Младост“ СО.
Докладва арх. Б. Хаджистоянова

2. Вх.№ PMJI19-BK66-1830/02.12.2019г.- заявление за одобряване на
инвестиционен проект за обект „Ремонтно-възстановителни работи на ДГ №117 
„Надежда“, жк „Младост 1“. Конструктивно укрепване на тераси на кота 0.00, и 
английски дворове“, находяща се в жк „Младост 1“, ул. „Димитър Моллов“, №9, до бл. 
28А, район „Младост“ СО.
Докладва арх. Б. Хаджистоянова

3. Вх.№ PMJI18-АП00-233/09.09.2019г. за одобряване на инвестиционен проект 
за обект: “Преустройство и промяна на предназначение на магазин № 8 в салон за 
красота“, находящ се в УПИ 1-301, кв.11, местност „Младост 1“,с адм. адрес: гр.София, 
ж.к.„Младост 1“, бл.10, вх.Г, ет.1“ , район „Младост“СО.
Докладва:арх.Т.Стойнева

4. Вх.№ РМЛ19-АП00-145/21.10.2019г. за одобряване на инвестиционен проект за 
обект: “Преустройство и промяна на предназначение на магазин № 2 в салон за 
маникюр“, находящ се в УПИ I -2880,3710,3183,3724,3725,2597,31 12, кв.19б, местност 
„Югоизточен град, район 4-зона 5“,с адм. адрес: гр.София, ж.к.„Младост 4“, бл.460б, 
вх.1“ район „Младост“ СО.
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Докладва:арх.Т.Стойнева

5. Вх.№ PMJ119-ГР00-160/31.10.2019г.- заявление за одобряване на ПУП-ИПР за 
УПИ 1-2356, УПИ IV-2356, УПИ IV-790, кв. 11 р местност „в.з. Американски колеж“, 
район „Младост“ СО.
Докладва инж.Р. Харизанова

6. Вх.№ PMJI19-ГР00-176/27.11.2019г..- заявление за одобряване на ПУП-ИПРЗ за
УПИ XV1I-9968 „за офиси, търговия, чисто проиезводство, складове, КО, подземни
гаражи и трафопост“, и УПИ XVI-5055 „за офиси, търговия, чисто проиезводство, 
складове, КО, подземни гаражи и трафопост“, кв.З, местност „НПЗ Изток“ -  подзопа 
„Горубляне“, район „Младост“ СО.
Докладва инж.Р. Харизанова

7. Вх.№ РМЛ19-ВК08-1350/18.01.2019г./05.08.2019г. - заявление за съобщаване и 
становище за ПУП-План-извадка - ИПУР и ПРЗ за УПИ IV-6172,6173 „за офиси, 
жилищно строителство, ТП и Г1Г, кв. 1В нов, местност „Младост 1 А-разширение и 
БАН-VII-VIII км. -  II етап“ , район „Младост“ СО.
Докладва инж.Р. Ангелов

Заседанието да се проведе на 11.12.2019г. 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. '  *

арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ 
КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
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