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ЗАПОВЕД

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ

НАСРОЧВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, 
определен със Заповед № РМЛ20-РД09-92/04.05.2020г. на Кмета на СО-Район 
„Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния 
дневен ред:

1. Вх. № Към РМЛ20-АГ100-36-[2]/20.02.2020/20.042020. -  заявление за одобряване на 
инвестиционен проект и издаване на заповед по чл.154, ал.5 от ЗУТ към Разрешение за 
строеж №19/14.03.2016г. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда със ЗП 119.80 m2/ РЗП 
248.70м2, находяща се в УПИ XVIII-766 „за жс“, кв.4, м. „кв. Горубляне“, поземлен имот 
с идентификатор 68134.4087.5309, район „Младост“ СО.
Докладва арх. В. Калчева

2. Вх. № Към РМЛ20-АП00-37-[2]/28.02.2020/22.042020г. -  заявление за одобряване на 
инвестиционен проект и издаване на заповед по чл.154, ал.5 от ЗУТ към Разрешение за 
строеж №21/14.03.2016г. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда със ЗП 133.90 m 2/ РЗП 
249.70м2, находяща се в УПИ XIX-766 „за жс“, кв.4, м. „кв. Горубляне“, поземлен имот с 
идентификатор 68134.4087.5310, район „Младост“ СО.
Докладва арх. В. Калчева

3. Вх. № Към РМЛ20-АП00-38-[2]/28.02.2020/22.042020г. -  заявление за одобряване на 
инвестиционен проект и издаване на заповед по чл.154, ал.5 от ЗУТ към Разрешение за 
строеж №17/14.03.2016г. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда със ЗП 133.90 m2/ РЗП 
249.70м2, находяща се в УПИ ХХ-765,766 „за жс“, кв.4, м. „кв. Горубляне“, поземлен 
имот е идентификатор 68134.4087.531 1, район „Младост“ СО 
Докладва арх. В. Калчева



4. Вх. №РМЛ20-АП00-16-[3]/15.04.2020г. -  заявление за одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Смесена сграда с търговски и обслужващи дейности, жилище и 
изгребна яма, находяща се в УПИ ХХ1-2367а, кв.12, местност „в.з. Малинова долина 
Американски колеж I част“
Докладва арх. К. Костадинова

5. Вх. №РМЛ20-АП00-48-[2]/13.03.2020/13.04.2020г. -  заявление за одобряване на 
инвестиционен проект за строеж: „Промяна на предназначението на „Магазин 3“ в 
„Студио за красота“, СОС с идентификатор 68134.4091.5756.2.23, находящ се в УПИ IV- 
56,546, кв.13Г, местност „Младост 2“, административен адрес: жк „Младост 2“, бл.261А, 
вх.2, партер, район „Младост“ СО.
Докладва арх. Н. Гандева

6. Вх. №РМЛ20-ГР00-36/28.02.2020г. - за становище по мотивирано предложение за 
допускане на изменение на план за регулация и застрояване в обхват на кв.11, УПИ V- 
3000 с цел образуване на нов УПИ VI-717 ”за ЖС“ за поземлен имот по кадастралната 
карта - ПИ 68134.4089.717, м.„Младост 3“, район „М ладост’ по плана на гр.София. 
Докладва арх. Т. Стойнева

7. Вх. №РМЛ2С-ТД26-285/14.02.2020г. - заявление за съгласуване по чл.135, ал.1 от ЗУТ
и съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на план за 
регулация и застрояване в териториален обхват: УПИ XII-
4142,4144,4256,5667,5707,4143,9298 „за КОО и подземни паркинг-гаражи“, кв.28а, 
м.“Югоизточен град - район 4 - зона 5“, район „Младост“ по плана на гр.София.
Докладва арх. Т. Стойнева

8. Вх. №РМЛ20-ГР00-32/24.02.2020г. -  заявление за разрешаване на устройствена 
процедура за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IV-62, кв. 101, 
местност кв.„ Горубляне“, р-н „Младост, по плана на гр.София.
Докладва арх. Т. Стойнева

9. Вх. №РМЛ19-ГР00-170-[1]/20.02.2020г. -  заявление за разрешаване на устройствена 
процедура за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXI-1112, XXVI- 
1112 и УПИ XXVII-1112, кв.32, местност кв„Горубляне“, р-н „Младост, по плана на 
гр.София.
Докладва арх. Т. Стойнева

10. Вх. №РМЛ 19-Г'Р00-83-[4]/22.11.2019г. -  заявление за одобряване на проект за 
подробен устройствен план -  изменение на план за регулация за УПИ IV-11, V-12, VII-14 
и УПИ Х-общ. и работен устройствен план (РУП) за УПИ IV-11, V-12, VII-14, кв.100, 
местност кв.„Горубляне“, р-н „Младост, по плана на гр.София.
Докладва арх. Т. Стойнева
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Заседанието да се проведе на 13.05.2020г. 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.

Настоящата заповед отменя действието на Заповед №РМЛ20-РД09-74/24.03.2020г. на 
Кмета на район „Младост“

АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ 
КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ :

За Кмет

М. Войкова'- НсИ^пник отдел „ПОЧР“

Изготвил Цата:07.05.2020 г.
арх. Н.Ганд&вгТ- ст. експерт
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