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ПРОТОКОЛ  № 11 

от 04.11.2020г. 

 
Днес, 04.11.2020г., на основание Заповед №  РМЛ20-РД09-283/30.10.2020г. на Кмета на 

СО - Район “Младост”, се проведе заседание на Районния експертен съвет по устройство на 

територията, назначен със Заповед № РМЛ20-РД09-272/15.10.2020г на Кмета на СО - Район 

“Младост”, за разглеждане на следните устройствени и инвестиционни проекти:  

 

 

1. Вх. № РМЛ19-АП00-230/22.10.2019г. - заявление за одобряване на инвестиционен 

проект за строеж: „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“ 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 

VII-“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 ХХI-1112, УПИ ХХVI-1112, УПИ ХХVII-1112 за обединяването им 

в нов  УПИ ХХI-1112,1113,1114 – „за жилищно строителство“, кв.32, местност 

„Горубляне“, район „Младост“ СО. 

Докладва инж. Р. Харизанова 

 

4. Вх. № РМЛ20-ГР00-162/27.10.2020г. – заявление за разрешаване за устройствена 

процедура:  ИПРЗ  за  УПИ ХХVIII-856 – образуване на нови УПИ ХХVIII-856 и  УПИ 

XХХVI-856, кв.79, местност „Горубляне“, район „Младост“ СО. 

Докладва инж. Р. Харизанова 

 

Поради ползване на законноустановен отпуск по болест от арх. Росица Семова, 

председател на Районния експертен съвет по устройство на територията и на основание 

Заповед №  РМЛ20-РД09-290/03.11.2020г. на Кмета на СО - Район “Младост”, настоящият 

Протокол е подписан от арх. Кремена Цонева – началник отдел „УТК“ , Район „Младост” 

СО. 

 

Членове: 

1. инж. Снежана Вълкадинова - зам. кмет на район „Младост“ СО 

2. Теодора Сумрачка – главен експерт в отдел „УОСЖФ” 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „МЛАДОСТ“ 
 

   София 1712, ул.”Свето Преображение” №1;  тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com  
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3. ланд. арх. Мария Грозева – зам. кмет на район „Младост“ СО 

4. Любомир Гелков - Гл. юрисконсулт отдел „ПОЧР” 

5. инж. Мариана Недялкова - главен експерт в отдел „УТК” 

6. арх. Венетка Калчева – главен експерт в отдел „УТК“ 

7. арх. Красимира Костадинова - старши експерт в отдел „УТК” 

8. арх. Нина Гандева - старши експерт в отдел „УТК” 

9. инж. Костадин Пенджаков - представител на  07  РС „ПБЗН” 

10. арх. Васил Николов - представител на Столична РЗИ 

11. арх. Милена Колева - външен експерт 

12. инж. Грета Рафаилова-Йорданова - представител на КИИП 

 

На заседанието не присъстваха: 

1. арх.Росица Семова – Главен архитект на Район „Младост”, СО. 

2. инж. Теодора Никленова – началник отдел „ИИБ” 

3. арх. Боряна Хаджистоянова – главен експерт в отдел „УТК” 

4. арх. Теодор Тодоров – главен специалист в отдел „УКРДЖСТР“ 

5. инж. Радослав Ангелов - старши експерт в отдел „УТК”  

6. арх. Иво Самуилов - представител на САБ 

7. арх. Васил Василев - представител на КАБ  

 

 

По т.1 от дневния ред 

Арх. В. Калчева докладва заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен 

проект за строеж: „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“ СО.     

  

След доклада РЕСУТ 

РЕШИ: 

 

Приема проекта. Предлага на Главния архитект да издаде Разрешение за строеж. 

 

По т.2 от дневния ред 

Арх. К. Костадинова докладва преписка 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 VII-“за 

озеленяване“, кв.16, местност „Младост 1“. р-н „Младост” СО. 

 

След доклада РЕСУТ 

РЕШИ: 

Дава положително становище. Преписката да се изпрати в НАГ СО за последващо 

процедиране. 

 

По т.3 от дневния ред 

Поради отсъствие на инж.Радостина Харизанова, съгласно Заповед РМЛ20-РД09-

291/03.11.2020г. за въвеждане на принудителна дистанционна форма на работа и одобрен 

график, преписката не беше докладвана. 
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РЕСУТ 

РЕШИ: 

Отлага разглеждането на проекта за следващ РЕСУТ. 

 

 

По т.4 от дневния ред 

 Поради отсъствие на инж.Радостина Харизанова, съгласно Заповед РМЛ20-РД09-

291/03.11.2020г. за въвеждане на принудителна дистанционна форма на работа и одобрен 

график, преписката не беше докладвана. 

 

РЕСУТ 

РЕШИ: 

 

Отлага разглеждането на проекта за следващ РЕСУТ. 

 

 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието – закрито. 

 

 

Председател :.............................................. 

                       арх. Кремена Цонева– началник отдел „УТК“ , Район „Младост” СО, 

  Заповед №  РМЛ20-РД09-291/03.11.2020

  

 

1 ...........................  

инж. Снежана Вълкадинова 

 

2. ........................... 

Теодора Сумрачка 

 

3. ........................... 

Теодора Сумрачка 

 

4. ...........................  

Любомир Гелков 

 

5. ............................  

инж. Мариана Недялкова 

 

6. ............................  

арх. Венетка Калчева  

                                                    

7. ............................ 

арх. Красимира Костадинова 

 

8. ............................ 

арх. Нина Гандева 

 

9. ............................ 

инж. Костадин Пенджаков 

 

10. ..................................  

арх. Васил Николов 

 

11. ..................................  
арх. Милена Колева  

 

12. ............................... 

инж. Грета Раф.-Йорданова 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставил протокола:   

 

........................... 

арх. Н. Гандева 
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