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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че на 25.02.2019г. от 10 ч. в сградата на Район „Подуяне“, стая 321, ще се 
проведе заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията при Район 
„Подуяне“ при следния дневен ред:

1. Проект за ПУП -  ИПР за ПИ с идент.68134.613.138, образуване на нови УПИ I ,38, за

офиси и маг. И УПИ И за инженерна инфраструктура и озеленяваме, К В .3 1 6 ,  М. „СуХЙ река~3апад вх.№ към
РПД18-ГР00-80/7/ 06.02.2019г.

2. Проект за ПУП -  ИПРЗ за ПИ с идент.68134.600.1124, 68134.600.1138, 68134.600.1139, 
УПИ V 1 124» Х1цз8 и УПИ XII,,39, кв.бЗв, м. „Хаджи Димитър - част“, вх.№ РПД19-ГР00-5/ 
16.01.2019г.

3. Проект за ПУП -  ПРЗ по чл.16 от ЗУТ на м.“Левски -  зона Г“, кв.17/част/ и пазарни 
оценки на поземлени имоти в обхвата на проекта, вх.№ към РПД16-ГР94П429/16/ 09.11.2018г.

4. Заявление за разрешаване на устройствена процедура - ИПЗ за УПИ ХГУбп, УПИ 
XV6,7 и УПИ XVI617, кв.335а, бул. “Ботевградско шосе - рамка“, вх.№ РПД18-ГР00-119/ 
17.12.2018г.

5. Заявление за издаване на виза за проучване и проектиране на средноетажна 
жилищна сграда на Зет. с к.к. до + Ю.ООм, на 4ет. с к.к. до + 12.00м и на 5ет. с к.к. до + 
15.00м, двуетажна жилищна сграда с к.к. + 531,ЗОм и едноетажно допълващо застрояване с 
к.к. + 528,70м, в дъното УПИ X V 2 3 4 ,  ПИ с идентификатор 68134.626.234, кв.346а, м. „Левски, 
бул. “Ботевградско ш осе-рамка”, вх.№ РПД19-ГР00-12/ 12.02.2019г.

6. Заявление за издаване на виза за проучване и проектиране на жилищна сграда в
УПИ XI370, ПИ с идентификатор 68134.613.370, кв.280, м. „Суха река - Ботевградско шосе -  
център”, ул.”Констатин Фотинов” № 89, вх.№ РПД19-ГР00-14/ 19.02.2019г.

7. Заявление за одобряване на проект за обект: „Пристройка с обслужващо
предназначение „Магазин за алкохол, цигари, пакетирани захарни изделия и закуски“ в
сгради с идент. 68134.619.2.1 и 68134.619.2.2, УПИ 11а жил.стр. ■■ трафопост, кв.2, м.„Левски зона 
В“, вх.№ РПД19-АП00-15/ 08.02.2019г.

8. Заявление за одобряване на проект за обект: „Магазин с офиси и склад“, находящ се в 
ПИ с идент. 68134.600.883, УПИ IX-883, кв.10, м. “Хаджи Димитър - част”, ул.“Васил 
Петлешков“ № 3, вх.№ към РПД 18-АП00-102/1/ 13.02.2019г.

9. Заявление за съгласуване на идеен инвестиционен проект за обект: „Многофамилна 
жилищна сграда с гаражи, заведение за бързо хранене и пункт за автодиагностика“ в ПИ 
с идентификатор 68134.619.1086, УПИ VI11Ю86-, кв. 14, м. „Левски - зона В“, вх.№ РПД18- 
АП00-72/24.08.2018г.

10. Заявление за одобряване на проект за обект: „Външно ел. захранване на офис 
сграда с магазин I етап и II етап“ , находящи се в ПИ с идент. 68134.601.2248, УПИ П - 7 1 ,  

кв.15, жк. „Левски - зона Г“, вх.№ към РПД17-ТД26-2435-/1/ 20.02.2019 г.
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