
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“

Спю,тчн<1 оЯщина 
район "МЛАДОСТ"

София 1712, ул."Свето Преображение” №1; тел. (+359) 2 906 76 01; факс: (+359) 2 877 20 38, e-mail so mladost@mail.bg

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, 
определен със Заповед № РМЛ20-РД09-37/03.02.2020г. на Кмета на СО-Район 
„Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния 
дневен ред:

1. Вх. №РМЛ20-АП00-5/14.01.2020г. -  заявление за одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Преустройство и промяна на предназначението на „Клуб-ресторант с 
50 места“, магазин за хранителни стоки и кафе-сладкарница, находящи се в УПИ 1-2798, 
кв.10, м. „Младост 1“ в „Магазин за хранителни стоки и офисна част към него“, район 
„Младост“ СО.

Докладва арх.Б.Хаджистоянова

2. Вх. №РМЛ20-АП00-12/22.01.2020г. -  заявление за одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Смяна на предназначението на помещение за склад в помещение за 
трафопост“ в УПИ УШ-2938,3653,3655-“за офиси“, кв.36, местност „Бул.Александър 
Малинов“, район „Младост“ СО.
Докладва арх. Т.Стойнева

3. Вх.№ Към РМЛ19-ГР00-188-[1]/18.12.2019г/08.01.2020г. - преписка за съобщаване на 
ПУП-ИПР на УПИ IV-570 „за магазин и коо“, кв.2г и ИПР на улици: между о.т. 38а и 
о.т.38; между о.т. 38 - о.т.36 и о.т.ЗЗ, между о.т. 33 и о.т. 386, местност „Младост 3“, 
район „Младост“ СО.
Докладва инж.Р. Харизанова

ЗАПОВЕД

(регистрационен индекс, дата)

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ

НАЗНАЧАВАМ
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4. Вх.№ Към РМД 19-ВК08-489-[2]/22.02.2019г/18.11.2019г.- преписка за съобщаване на 
ПУП-ИПРЗ на У ПИ V-155 и УПИ VIII-155 -  образуване на нов УПИ V-4217 „за офиси и 
жс“, кв.18, местност „в.з. Американски колеж I част“, район „Младост“ СО.
Докладва инж.Р. Харизанова

5. Вх.№ РМЛ20-ГР00-10/30.01.2020г.- преписка за становище относно отпадане на 
задънена улица между о.т. 393 и о.т. 444 по плана на местност „Младост 1“ във връзка с 
мотивирано предложение за ПУП-ИПР, район „Младост“ СО.
Докладва инж.Р. Харизанова

6. Вх. №PMJI 19-ГР00-190-[ 1 ]/20.12.2019/30.12.2019г. -  заявление за одобряване на ПУП- 
ИПРЗ за УПИ XXII-1431, ХХХ-1431 и УПИ XXIX-1431, кв.32, кв.“Горубляне“, р-н 
"Младост" -  СО.
Докладва арх. Т.Стойнева

7. Вх.№ Към РМЛ19-ВК08-1404-[2]-23.12.2019- преписка за съобщаване на проект за 
ПУП-ИПРЗ за урегулиране на УПИ XVII-726 „за жс“, кв.З, по имотни граници на ПИ 
68134.4094.726, местност „в.з. Американски колеж I част“, район „Младост“ СО. 
Докладва инж.Р. Ангелов

8. Вх.№ Към РМЛ19-ГР00-114-[4]/23.12.2019г.- преписка за съобщаване на проект за 
ПУП-ИПР за кв. 36а, нов УПИ 1-526,1529 „за офиси и коо“, промяна в уличната 
регулация при о.т.97е и о.т.97ж, месност „Младост 4- ЖГ Камбани“, район „Младост“ 
СО.
Докладва инж.Р. Ангелов

Заседанието да се проведе на 12.02.2020г. 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

Съгласували: Цата:.^.Тл&/.\2020 г.
Вр.Ид. Гл. архит ект  С емова

/Д ата:^ .!^^...2020 г. 
- /Стоп Лалов -  гл.юристконсулт отдел „ПОЧР“

Изготвил Дата:03.02.2020 г.
арх. Н .Г а н д е в ^ и . експерт
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