IСТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “ПОДУЯНЕ”
п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
__________ http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info__________

СЪОБЩЕНИЕ
Съобщаваме Ви, че на 09.12.2019г. от 13.30ч. 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 Х1П220 и УПИ Х1Х22Ь ПИ с идент. 68134.626.220 и
68134.626.221 и създаване на нов УПИ XI 11220,221 - за „жс“, кв.346б, м. „Левски“, бул.
„Ботевградско шосе - рамка“, вх.№ към РПД19-ГР00-41/17/ 21.11.2019г.
2. Заявление за одобряване на проект за обект: „Преустройство - разделяне на
апартамент в жилищна сграда“, находящ се в УПИ Х Ш -^ , СОС с идент. 68134.614.181.1.2,
кв. 101, м. “Квартали от североизточен град, прилежащи на I-ва задгарова артерия”,
ул.“Въча“ № 7, ет.2, вх.№ РПД19-АП00-121 / 25.11.2019г.
3. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за обект:
„Фирмен надпис на обект за зъболечение“, находящ се в УПИ 1 Хб5з,б54, СОС с идент.
68134.604.653.1.2, кв.9а, м. „Суха река- Ботевградско шосе“, ул. „Михайл Сарафов“ № 68, вх.№ РПД 19-АХ00-54/ 21. П .2019г.
4. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за обект:
„Поставяне на фирмено лого към игрална зала с автомати и кафе-клуб“, находящ се в УПИ
Пза ожс, сграда с идент. 68134.606.858.7, кв.За, жк „Хаджи Димитър“, ул. „Макгахан“ №
60, вх.№ РПД19-АХ00-55/ 22.11,2019г.
5. Заявление за презаверяване на разрешение за строеж № 24 от 04.06.201 Зг. за обект:
„Пристройка и преустройство на подпокривно пространство на съществуваща 2 ет.
жилищна сграда в кабинети за индивидуална научна и творческа дейност“, находящ се в
УПИ XI441, сграда с идент. 68134.613.441.1, кв.206, м. „Суха река- Ботевградско шосе център“, ул. „Емануил Васкидович“ № 81, съгласно чл.153, ал.4, ал.7 от ЗУТ, вх.№
РПД 19-АП00-125/29.11.2019г.
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