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Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, 
определен със Заповед № РМЛ20-РД09-258/17.09.2020г. на Кмета на СО-Район 
„Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти при следния 
дневен ред:

1. Вх. № Към РМЛ19-АП00-63-[10]/27.03.2019г./24.08.2020г. -  за съгласуване и 
одобряване на инвестиционен проект за строеж: „Частично преустройство на коти -3.80, 
±0.00 и +3.45 в Административно-жилищсн комплекс, апартаментен хотел, офиси и 
магазини с подземни гаражи. УПИ VI11-746.750.825,1429, кв.8Б, м. „НПЗ-Изток м. 
„Къро". р-н „Младост". гр.София. подобект: блок В и Г -  преработка по време на 
строителството"
Докладва арх. В. Калчева

2. Вх. № РМЛ20-АП00-154/10.09.2020г. -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Разделяне на жилище на първия етаж в жилищна сграда , УПИ 
XXIV-145, кв.95. ул. „Роса" №25. кв.„Горубляне”, на два апартамента“, р-н „Младост" 
СО.
Докладва арх. В. Капчева

3. Вх. № РМЛ19-АП00-139/18.08.2020г. -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Преработка по чл.154 от ЗУТ към PC 52/13.09.2019г. за 
„Еднофамилна жилишна сграда с макс. к.к. 8.50м. и допълващо застрояване -  гараж, и 
изгребна яма” в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.1586. УПИ LI11-1306. кв.З. 
местност „в.з. „Американски колеж - 1 част", р-н „Младост" СО.
Докладва арх. В. Калчева

ЗАПОВЕД

(регистрационен индекс, дата)

На основание чл. 6. ал.7 от ЗУТ

НАСРОЧВАМ

4. Вх. № РМЛ20-АП00-145/28.08.2020г. -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Разделяне на апартамент №А1 /68134.4089.754.1.12/. находят се в 
сграда „А", секция „АЗ“, от жилищен комплекс „ТЕРА“. бл.422А. вх.З, ет.1, жк



..Младост 4" . район „Младост“, гр.София, на два самостоятелни апартамента -  A la  и 
А1б.
Докладва арх. К. Костадинова

5. Вх. № РМЛ20-ГР00-120/21.08.2020г. -  заявление за допускане на градоустройствена 
процедура за ПУП-ИПР за УПИ XVI-833. поземлен имот 68134.4086.833. кв.59 и 
обособяване на два нови имота: УПИ XXXIV-833 и УПИ XXXV-833, кв.59 по 
регулационния план на местност ..кв. Горубляне", район ..Младост” СО.
Докладва инж. Р. Харизанова

6. Вх. № Към РМЛ18-ГР00-159-[5]/18.12.2018г./28.08.2020г. -  процедура по съобщаване 
на проект за план-схема по чл.108. ал.2 от ЗУТ в обхват на местност ..Младост 1". район 
..Младост” СО. на основание чл.128. ал.1 от ЗУТ.
Докладва инж. Р. Харизанова

7. Вх. № Към РМ Л19-ГРОО-38-[4]/20.03.2019г./13.07.2020г. -за  съобщаване на проект за 
ПУП-ИПУР на локално платно на бул."Цариградско шосе", ИПУР на бул."Копенхаген" 
и ИПР на УПИ 1-9949, УПИ V-общ.. УПИ VI-3602,3713 и на ..Резервен терен за 
комуникации“ от кв.12. местност „Цариградско шосе 7-11км.". район „Младост" СО. 
Докладва инж. Р. Харизанова

8. Вх. № РМЛ20-ГРОО-129/09.09.2020г. -  заявление за разрешаване на
градоустройствена процедура по мотивирано предложение за ПУП-ИПРЗ за УПИ VIII- 
949. кв.68. местност „кв. Горубляне", район „Младост" СО.
Докладва арх. К. Цонева

9. Вх. № РМЛ20-ГР00-119/21.08.2020г. -  за становище по мотивирано предложение за
ПУП-ИПЗ за нова пешеходна връзка в уличната регулация над улица „Михаил Тенев" за 
функционално свързване на сградите и осигуряване на достъпна среда в УПИ 1-582,423 
„за офиси, паркинги и тп" от кв.7-А и УПИ I-
1047.1045.557.558.574.790.828.581.583.995.1356.1357.425.706.705.1190.1432 „за офиси, 
търг.център. хотел, мултифуткционални зали. заведения за общ. хранене, спортно- 
развлекателни дейности.атракции, коо и тп" от кв.8. местност „НПЗ-Изток м. „Къро". р- 
н „Младост" СО.
Докладва инж. Р. Ангелов

Заседанието да се проведе на 23.09.2020г. 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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