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СЪОБЩЕНИЕ
Съобщаваме Ви, че на 27.01.2020г. 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. Заявление за разрешаване на градоустройствена процедура - ИПЗ към заповед №
РПД19-РА50-12/ 19.09.2019г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която е
разрешено ИПР в обхват УПИ II 362, збз, зезб „за жс и Трафопост“ и УПИ VIII7|3, ПИ с
идент.68134.609.713 и 68134.609.362, кв.19, м. „жк Левски зона В“ вх.№ РПД20-ГР00-3/
14.01.2020г.
2. Проект за ПУП - ИПРЗ за УПИ 1“за обсл.Дейности“, образуване на нови УПИ XVII736,
„за жс и обсл.дейности“ и УПИ I 7g2 „за жс.“? кв,28, м. Левски зона В , вх.№ към РПД18-ГР00117/16/26.08.2019г.
3. Проект за ПУП - РУП за УПИ 111854, кв.12д, м.“Суха река - запад“, вх.№ РПД19ГР00-94/ 01.10.2019г.
4. Заявление за разрешаване на устройствена процедура - ИПЗ и РУП за УПИ 1ю2б?
Пзажс и Шюзо,юзоа» кв.22, м.“Левски зона В“ , вх.№ къмРПД19-ГР00-25/2/ 22.01.2020г.
5. Заявление за съгласуване на идеен проект за обект: „Средноетажна жилищна
сграда/М+4/ с к.к. до + 14.50м, подземен гараж и подземен етаж и одобряване на
технически проект за обект: „Еднофамилна къща - I етап“, находящ се в УПИ Н-693, ПИ с
идент. 68134.607.693, кв.322, м. “Левски”, к-с „Ботевградско шосе-Ич“, ул.“Констатин
Фотинов“ № 128Б, вх.№ РПД19-АП00-84/2/23.01.2020г.
6. Заявление за одобряване на проект за обект: „Преустройство на апартамент № 7,
бл.61, вх.А, ет.З, жк „Суха река“, СОС с идент. 68134.613.540.1.7, жк „Сухата река“,
ул.“Емануил Васкидович“ № 38, вх.№ РПД19-АП00-95/2/ 13.01,2020г.
7. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за
обект: „Фирмен надпис на покрива на сграда” в УПИ IV 1209, ПИ с идент.68134.602.1209,
кв.2, ИПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци“, ул.“Резбарска“ № 5, вх.№ РПД20-АХ00-6/
16.01.2020г.
8. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за
обект: „Фирмен надпис към обекта: Кафе сладкарница, офиси и сладкарски цех“ в УПИ
I logo, 1227, пи с идент.68134.619.9215, кв.1, м. „Левски зона В“, вх.№ РПД20-АХ00-12/
20.01.2020г.

Заличаваният а са на
АРХ ЦВ ВАТЕВА основание
от ЗЗ.ЛД
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