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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че на 13.01.2020г. от Ю.ООч. 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 -  нова улица от О.Т.71а, О.Т.716, О.Т.72а, О.Т.713а, 
О.Т.74а ДО О.Т.75а, ИПРЗ за УПИ 1ц79, „за  лог.център“, УПИ П ц 73, „за лог.център“, УПИ III1179, „за 

лог.център“? ПИ с идент. 68134.630.1173, 68134.630.9010 и образуване на нови УПИ I9010, „за

лог.център“, УПИ III 173, 9010, „за склад“ И УПИ Ш90Ю, „за лог.център“, КВ.264В, М. „БоТвВГраДСКО ШОСе 
—РиЛСКа Обител ЮГ И НОВ контактен УПИ 1за централна ремонтна база,“язовири и каскади“, K B .3 ,

м.“Христо Ботев“, вх.№ към РПД18-ГР00-84/1/ 04.12.2019г.
2. Заявление за издаване на виза за проектиране за средноетажна жилищна сграда 

Г/М+4 с к.к. 15м в УПИ IX43, ПИ с идент.68134.630.45, кв.270, бул. „Ботевградско шосе - 
рамка“, ул.“Княз Черкаски“ № 9 с приложено мотивирано предложение, вх.№ към 
РПД19-ГР00-102/4/ 23.12.2019г.

3. Заявление за одобряване на проект за обект: „Жилищна сграда с етажност Г+2 и 
Г+3“, находящ се в УПИ XIX-21 по проект в процедура идентичен с УПИ XVIII2 1, ПИ с 
идент. 68134.618.21, кв.358а, м. “Левски”, к-с “Ботевградско шосе -Пч”, вх.№ към 
РПД 19-АП00-119/1/ 27.12.2019г.

4. Заявление за одобряване на проект за обект: „Жилищна сграда с ателиета и 
подземни гаражи /к.к.+ 10м/М+2/“, находящ се в УПИ X X I I 3 4 3 ,  ПИ с идент. 68134.609.1250, 
кв.20, м.„Левски зона В“, ул. „Летоструй“ № 99-101, вх.№ РПД19-АП00-131/ 27.12.2019г.

5. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за 
обект: „Преместваем павилион -  магазин за млечни продукти”, пазар „Герена“, 
павилион 17, вх.№ РПД19-АХ00-58/ 23.12.2019г.
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