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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че на 16.09.2019г. 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 - ИПРЗ за УПИ 1“3аобсл.дейности“, образуване на нови УПИ ХУП73б,„3а 
жс и обсл.дейности“? контактен УПИ I за общобсл “> кв.28, м.“Левски зона В“, вх.№ към РПД18- 
ГР00-117/16/26.08.2019г.

2. Проект за ПУП -  ИПУР на улица от о.т.442б и о.т.442в и ИПР на УПИ IС„за ЧИталиШе и ти-, 
кв.272а, м.бул.“Ботевградско шосе -  рамка“, вх.№ към РПД19-ВК08-429/3/ 21.06.2019г.

3. Заявление за издаване на виза за проектиране за нискоетажна жилищна сграда в ПИ с 
идентификатор 68134.613.280, УПИ 1128о, кв.266, м. „Суха река- Ботевградско шосе“, район 
„Подуяне“, ул.“Констатин Фотинов“ № 49, с приложено мотивирано предложение вх.№ към 
РПД19-ГР00-76/2/ 11.09.2019г.

4. Заявление за съгласуване на идеен проект за обект: „Средноетажна жилищна 
сграда/М+4/ е к.к. до + 14.50м, подземен гараж и подземен етаж и одобряване на проект за 
обект: „Еднофамилна къща -  I етап“, находящ се в, УПИ П-693, ПИ е идент. 68134.607.693, 
кв.322, м. “Левски”, к-с „Ботевградско шосе-Пч“, ул.“Констатин Фотинов“ № 128Б, вх.№ 
РПД19-АП00-84/ 30.08.2019г.

5. Заявление за одобряване на проект за обект: „Детска площадка“, находящ се в ПИ с 
идент. 68134.601.181, УПИ Ьза компл.жил.стр“, кв.39, м.„Левски зона Г“, до бл.15, вх.№ 
РПД19-АП00-86/ 11.09.2019г.

6. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за обект: 
„Фирмен надпис на търговски обект на партерен етаж на жилищна сграда“, находящ се в СОС с 
идент. 68134.614.142.2, УПИ I, кв.79, м. бул.„ Ботевградско шосе-рамка“, бул.“Ботевградско шосе“ 
бл.6, между вх.Г и вх.Д, ет.1, вх.№ РПД19-АХ00-85/ 10.09.2019г.
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