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Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, 
определен със Заповед № РМЛ20-РД09-228/28.07.2020г. на Кмета на СО-Район 
„Младост", за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти при следния 
дневен ред:

1. В.\. № Към РМЛ20-АП00-125/29.07.2020г. -  за съгласуване и одобряване на 
инвестиционен проект за строеж: „Преустройство и реконструкция на „Апартамент 1" за 
обособяване на частично второ ниво“ в жил. сграда, находяща се в УПИ 1-736 
/идентификатор 68134.4087.736/, кв.8, м."кв. Горубляне“, адм. адрес: ул.“Васил Пешев", 
№31. р-н „Младост" СО.
Докладва арх.Н.Г андева

2. Fix. № Към РМЛ18-ГР00-92-[4]/18.07.2018/08.05.2020г. -  за съобщаване на проект за 
ПУП-ИПРЗ за нов УПИ I „за СПТУ „Строителна механизация“, нов УПИ V- 1765 -  „за 
ЖС“. промяна в уличната регулация при о.т. 163а - о.т. 1636. нова задънена улица от: 
о.т. 1636. о.т. 163в и о.т. 163г. кв.70. местност „Горубляне", р-н „Младост“ СО.
Докладва инж. Р. Ангелов

3. Вх. № Към РМЛ19-ГР00-181-[1]/05.12.2019/26.03.2020г. -  за съобщаване на проект за 
ПУП-ИПР на УПИ XXX-1081. УПИ XV-1915, УПИ XVI-1916. УПИ VI-452. УПИ XIV- 
447 от кв.55. местност Горубляне", р-н „Младост СО.
Докладва инж. Р. Ангелов

4. Вх. № Към РМЛ19-ГР00-19 1-[2]/20.12.2019/20.05.2020г. за съобщаване на проект за 
ПУП-ИПРЗ за новосъздаден УПИ 1-9,9310 за „ЖС и ОДО" от кв.19в, местност 
„Югоизточен град. район 4. зона 5". р-н „Младост СО 
Докладва инж. Р. Ангелов

ЗАПОВЕД

Па основание чл. 6. ал.7 от ЗУТ

НАСРОЧВАМ



5. Вх. №РМЛ20-ГР00-98/09.07.2020г. -  за становище по мотивирано предложение за 
допускане на ПУП-ИПРЗ в обхват на УПИ 1У-50.51-"за магазин“ за ПИ с идентификатор 
68134.4089.1038. кв.7. м...Младост 3". район ..Младост“ СО и по отношение промяната 
на предназначението на реализираните обекти.
Докладва арх.Т.Стойнева

Заседанието да се проведе на 05.08.2020г. 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 членовете на Районния експертен 
съвет по устройство на територията.

АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ 
КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ :
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