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Заседание на Районния експертен 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. № PMJTl 9-AI 100-230/22.10.2019г. - заявление за одобряване на инвестиционен 
проект за обект: ..Вътрешно преустройство и разделяне на апартамент №10 на два 
апартамента -  Апартамент №10 и Апартамент 10А”, СОС с идентификатор 
68134.4082.761.8.32. бл.34А. вх.1, ет.4. ж.к. ..Младост 1". район ..Младост'4 СО. 
Докладва арх. В. Калчева

2. Вх.№РМЛ19-ВК08-2080-(1)/17.03.2020г. -  За становище по проведено обществено 
обсъждане на: ..Изменение на обща и подробна схема -  поставяне на преместваем обект 
за търговска и обслужваща дейност -  павилион по индивидуален проект на основание 
чл.56. ал.1 и ал.2 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.707, част от УПИ 
УП-"за озеленяване", кв.16, местност ..Младост 1". р-н ..Младост" СО.
Докладва арх. К. Костадинова

3. Вх. № Към РМЛ20-ГР00-156-[1]/16.10.2020г. -  заявление за одобряване на проект за 
ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI-1112. УПИ XXVI-1112. УПИ XXVII-1112 за обединяването им 
в нов УПИ XXI-1112.1113.1114 -  ..за жилищно строителство", кв.32. местност 
..Горубляне“, район ..Младост" СО.
Докладва инж. Р. Харизанова

ЗАПОВЕД

На основание чл. 6. ал.7 от ЗУТ
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4. Вх. № РМЛ20-ГР00-162/27.10.2020г. -  заявление за разрешаване за устройствена 
процедура: ИГ1РЗ за У ПИ XXVIII-856 -  образуване на нови У ПИ XXV1II-856 и УПИ 
XXXVI-856, кв.79, местност „Горубляне”, район ..Младост" СО.
Докладва инж. Р. Харизанова

Заседанието да се проведе на 04.11.2020г. 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.
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