
Ст олични общиии 
район "М Л А Д О СТ"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“

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

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. № РМЛ20-АП00-77/20.05.2020г. -  заявление за одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Преустройство и промяна на предназначението на тавански стаи №1 
и №2 в ателие, находящи се в У11И II, кв.ЗА, жк „Младост 3“, район „Младост“ СО. 
Докладва арх. Б. Хаджистоянова

2. Вх. № РМЛ19-ГР00-135-/05.09.2019г. -  заявление за одобряване на проект за ПУП-
ИГ1РЗ на У ПИ 1-15 и контактни У ПИ II-16 и У ПИ XI-19, кв. 101, местност
„Горубляне р-н „Младост’* по плана на гр.София.
Докладва инж. Р. Харизанова

3. Вх. № РМ Л19-ДР00-18-[4]/13.11.2019г./13.04.2020г. -за  съобщаване на проект за 
ПУП-ИПРЗ и план-схема за преместваеми обекти в обхват на нов УГ1И Х-„за специални 
нужди“, У ПИ XI-738 и УПИ Х1Н-„за парк,спорт и ПГ“, нов кв.2Б, нова алея, нов кв.2Д и 
промяна в уличната регулация между о.т.95 - о.т.96 - о.т.44, местност „Младост 4 “, р-н 
„Младост” по плана на гр.София.
Докладва инж. Р. Харизанова

4. Вх. № РМЛ 19-ГР00-44-[2/27.03.2019/22.05.2020г. -  заявление за становище по 
допускане на устройствена процедура за ПУП-ИПРЗ в обхват на нов УПИ 1У-„за 
трафопосг“, нов УПИ V -196,197,901,902,903 -„за жилищно строителство“, кв.28,
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местност „ Младост 4“, промяна на улнчната регулация между о.т.1679, о.т. 179, р-н 
„Младост” по плана на гр.София.
Докладва арх. Б. Хаджистоянова

5. Вх. №РМЛ20-ГР00-63/27.05.2020г. - заявление за разрешаване на устройствена 
процедура за ПУП-ИПРЗ за У ПИ УП-“за училище“, ПИ с идентификатор 68134.4082.7, 
кв.ЗЗ, м.“Младост 1“, район „Младост“, по плана на гр.София.
Докладва арх. Т. Стойнева

6. Вх. №РМЛ20-ГР00-55/15.05.2020г. - заявление за становище по мотивирано 
предложение за допускане на изменение на план за регулация и застрояване в обхват на 
УПИ 1-“ за озеленяване“ и УПИ УП-”за пазар“ за ПИ с идентификатор 68134.4082.6121, 
кв.24, м.„Младост 1“, район ..Младост”, по плана на гр.София.
Докладва арх. Т. Стойнева

7. Вх. №РМЛ20-ГР00-66/29.05.2020г - заявление за разрешаване на устройствена 
процедура за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXI11-887, XXIX- 
1393, XXX-1393, УПИ XXXI-1393 и ХХ1У-“за жил.стр. и ТП“, кв.32, кв.“Горубляне“, р-н 
„Младост, по плана на гр.София.
Докладва арх. Т. Стойнева

Заседанието да се проведе на 10.06.2020г. 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.
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