
С т о л и ч н и  о Я щ ипа  
р а й о н  " .М Л А Д О С Т "

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“

София 1712. \д."Свето Преображение“ №1: тел. (+359) 2 906 76 01: факс: (+359) 2 877 20 38. e-mail so mladosHrmail.bg

ЗАПОВЕД

(регистрационен индекс, дата)

На основание чл. 6. ал.7 от ЗУТ

НАСРОЧВАМ

Заседание на Районния екхпертен съвет по устройство на територията, в състав, 
определен със Заповед № РМЛ20-РД09-272/15.10.2020г. на Кмета на СО-Район 
..Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти при следния 
дневен ред:

1. Вх. № Към PMJI17-АП00-64-[5]/30.03.2017/24.09.2020г. -  за съгласуване и одобряване 
на инвестиционен проект за строеж: ..Вътрешно преустройство със смяна на 
предназначение на „Фризьорски и козметичен салон" в апартамент 1 А. и остъкляване, и 
приобщаване на балкон на фасада изток", находящ се в бл.221А. жк „Младост 2", р-н 
„Младост" СО.
Докладва арх. К. Костадинова

2. Вх. № РМЛ20-АП00-174/06.10.2020г. -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Реконструкция на покрив на двуетажна жилищна сграда без сутерен в 
УПИ ХХШ-76. кв.94. местност „кв. Горубляне", адм. адрес: ул."Поручик Мороз" №2, 
район „Младост" СО.
Докладва арх. В. Калчева

3. Вх. № РМЛ20-АП00-162/24.09.2020г -  за съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект за строеж: „Смяна на предназначението на фабрична сграда -  временна чиста 
стая /хале/ и три сгради -  пристройки към фабричната сграда, в цех за студена обработка 
на метал и помещение за трафопост" в ПИ с идентификатор 68134.4081.148, кв.1, 
местност „Цариградско шосе -  7-ми км.", район „Младост" СО.
Докладва арх. Б. Хаджистоянова

4. Вх. № Към РМЛ20-ГРОО-35-[2]/14.08.2020г. -за  съобщаване на проект за ГТУП-ИПР 
за създаване на нови УПИ Х-136.1191 „за озеленяване и спорт" и УПИ XXI-135 „за жс"



и ПЗ на УПИ XXI-135 „за жс“, от кв.6, местност „в.з. Американски колеж - 1 част", район 
..Младост“ СО.
Докладва инж. Р. Харизанова

5. Вх. № РМЛ20-ГР00-138/02.10.2020г. -  заявление за разрешаване на
градоустройствена процедура по мотивирано предложение за ПУГ1-ИПР за УПИ XX- 
2335а, ПИ с идентификатор 68134.4094.847 . кв.9. местност ,.в.з. Американски колеж - I 
част", район ..Младост" СО.
Докладва инж. Р. Харизанова

6. Вх. № РМЛ20-ГР00-143/07.10.2020г. - заявление за разрешаване на градоустройствена 
процедура по мотивирано предложение за Г1УП-ИПР за УПИ ХП-880, ПИ с 
идентификатор 68134.4087.2001 - образуване на нови УПИ XXV-2001 и XII-2001. 
контактен УПИ XII1-884. кв.6. местност ..кв. Горубляне“, р-н ..Младост" СО.
Докладва инж. М. Недялкова

7. Вх. № РМЛ20-ТД26-285/14.02.2020г. - заявление за разрешаване на
градоустройствена процедура по мотивирано предложение за ПУП-ИПР за нови УПИ 
XVIII-4200.4198. УПИ XIX-4198.4200. УПИ ХХ-5574,5576. УПИ XXI-417.5064 -  „за 
коо" в нов кв.286 и УПИ XXI1-4142,4144,4256,5667,5707,4143,9298 - „за коо. пг“, УПИ- 
XVI-4069. УПИ-ХУ11-9296.9297 в кв.28а в обхвата на УПИ XII-
4142,4143.4126.4152.4256.4198.4200.4069. общ -  „за коо и ппг" от кв.28а. местност 
„Югоизточен град. район 4. зона 5. р-н ..Младост" СО.
Докладва инж. М. Недялкова

8. Вх. № Към PMJ118-ГР00-62-[7]/11.08.2020г. - преписка за съобщаване на проект за 
ПУП-ИПРЗ за ПИ с идентификатори 68134.4086.9040 и 68134.4086.9041. УПИ XXXI-..за 
магазини и тп" от кв.79. местност „кв. Горубляне", р-н „Младост" СО.
Докладва инж. М. Недялкова

Заседанието да се проведе на 21.10.2020г. 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“ :


