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СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
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София 1712. ул."Свето Преображение" №  1: тел. (+359) 2 906 76 01: факс: (+359) 2 877 20 38. e-mail so m ladost« mail.hg

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, 
определен със Заповед № РМЛ20-РД09-247/20.08.2020г. на Кмета на СО-Район 
..Младост“, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти при следния 
дневен ред:

1. Вх. № РМЛ20-АГ100-136/14.08.2020г. -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Преустройство и промяна на предназначение на „Нежилищен обект с 
предназначение ..Сграда за транспорт" в „Клуб на пенсионера" в поземлен имот с 
идентификатор 68134.4086.1747. УПИ XXIII -..за училище и трафопост", кв.46. местност 
„Горубляне", ул. „Самоковско шосе" №41. р-н „Младост” СО.
Докладва арх. В. Калчева

2. Вх. Към № РМЛ19-АП00-224-[2]/17.10.2019/11.08.2020г. -  за съгласуване и 
одобряване на инвестиционен проект за строеж: „Временна сграда с функция - Магазин 
на два етажа" в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.587. УПИ 1-235,237-..за 
компл.жил.стр. и тп". кв.ЗО. местност „Младост 4“. р-н „Младост“ СО.
Докладва арх. В. Калчева

3. Вх. № РМЛ20-АП00-127/31.07.2020г. -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Преустройство с промяна на предназначението на „Магазин №39" 
/СОС с идентификатор 68134.4091.605.2.92/ в „Салон за красота", находящ се в 
„Търговски център „РУМ". УПИ VIII. кв.Ю. местност „Младост 2". р-н „Младост“ СО. 
Докладва арх. Н. Гандева

ЗАПОВЕД

(регистрационен инлекс. лата)

На основание чл. 6. ал.7 от ЗУТ

НАСРОЧВАМ



4. Вх. № РМЛ20-АП00-139/18.08.2020г. -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: ..Преработка по чл.154 от ЗУТ на ..Гараж за автомобили", поземлен 
имотс идентификатор 68134.4090.1586. УПИ LIII-1586. кв.З. местност ..в.з. Американски 
колеж I част"
Докладва арх. В. Калчева

5. Вх. № РМЛ20-ВК08-683/02.06.2020г. -  за съобщаване на проект за ПУП-ИПР на УПИ 
V-2346, кв.9. местност ,.в.з. Американски колеж I част", поземлен имот с идентификатор 
68134.4094.843 -  създаване на нова задънена улица от о.т.42а до о.т. 426 и нови УПИ V- 
843 -,.за жс" и УПИ XXI-843 „за жс". р-н ..Младост СО.
Докладва инж. Р. Харизанова

Заседанието да се проведе на 26.08.2020г. от Ю.ООч. в сградата на СО-Район 
"Младост”, ул. ‘"Свето Преображение" № 1. в заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на ^леновете на Районния експертен 
съвет по устройство на територията.
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