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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че на 02.03.2020г. 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 -  ПРЗ и изменение на уличната регулация за УПИ Ьо, „за 0 0 , търговия 

и nrs ПИ с идентификатор 68134.670.20, кв.4а, м.“Левски зона Г“, вх.№ към РПД19- 
ГР00-93/30.09.2019г.

2. Проект за ПУП -  ИПЗ и РУП за УПИ ХЬпз, ПИ с идентификатор 68134.609.413, 
кв.ЗО, м.“Левски зона В“, вх.№ към РПД19-ГР00-19/17/ 22.01.2020г.

3. Заявление за издаване на виза за проектиране на инсталация за производство на 
ел.енергия от възобновяеми енергийни източници, съгласно чл.140 от ЗУТ и във връзка с 
чл.147, ал.1, т.14 и чл.147, ал.2 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 68134.613.137, УПИ V i 46a, 

146, 147, 148, 149, 683, общ, кв.31а, м.“Суха река“, бул.“Ботевградско шосе -  рамка“, вх.№ 
РПД20-ГР00-15/ 13,02.2020г.

4. Заявление за разрешаване на устройствена процедура -  ИПЗ за УПИ И734, и УПИ 
III7 3 1, ПИ с идентификатор 68134.600.734 и 68134.600.731, кв.18, жк “Хаджи Димитър“, 
вх.№ къмРПД20-ГР00-2/ 13.01.2020г.

5. Заявление за съгласуване на идеен проект за обект: „Средноетажна жилищна 
сграда на Зет. и 5ет. с к.к. до + 10,00м и +15.00м + ПГ“, находящ се в УПИ Ш-299, ПИ с 
идент. 68134.614.299, кв.93в, м. “Суха река”, м.“Прилежащи квартали на ул.»Железни 
врата“, ул.“Железни врата“ № 21, вх.№ РПД20-АП00-3/1/ 21.02.2020г.

6. Заявление за одобряване на проект за обект: „Основен ремонт и промяна на 
предназначението на обектите от северна секция и изграждане на ново допълващо 
застрояване -  навес за автомобили“, находящ се в УПИ XXI-522, ПИ с идент. 
68134.607.522, кв.341, м. “Левски”, к-с „Ботевградско шосе-Ич“, ул.“Хан Кардам“ № 11, 
вх.№ към РПД19-АП00-105/3/ 12.02.2020г.

7. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за 
обект: „Преместваем павилион -  магазин за млечни продукти”, пазар „Герена“, 
павилион 17, находящ се в ПИ с идент. 68134.604.1182, УПИ Хза пазар и коо, кв.148, м.“Суха 
река-Ботевградско шосе-север“, вх.№ РПД19-АХ00-58/2/ 25.02.2020г.

8. Заявление за одобряване на проект за обект: „Нискоетажна жилищна сграда с 
гаражи“, находящ се в УПИ Х-678, ПИ с идент. 68134.607.678, кв.321, м. “Левски”, к-с 
„Ботевградско шосе-Пч“, ул.“Княгиня Тамара“ № 27, вх.№ към РПД19-АП00-129/2/ 
14.02.2020г.

9. Заявление за съгласуване на идеен проект за обект: „Средноетажна жилищна 
сграда“, находящ се в УПИ Х-597, ПИ с идент. 68134.607.597, кв.335, м. “Левски”, бул. 
„Ботевградско шосе-рамка“, ул.“Поп Груйо“ № 45, вх.№ към РПД20-АП00-11/ 
21.02.2020г.

10. Проект за ПУП -  ИПЗ за УПИ 1Х4б4а, ПИ с идентификатор 68134.619.9, кв.8, 
м.“Левски зона В“, вх.№ към РПД19-ГР00-19/9/ 24.02.2020г.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на РЕСУТ при РАЙОН „ПОДУЯНЕ”  оСНо в а п ^  - ____________
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