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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Съобщаваме Ви, че на 21.03.2022г. от 10.00ч., 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. Коригиран проект за ПУП - ПРЗПЖК на жк.“Хаджи Димитър“ и план – схеми на 

техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул.“Резбарска“; от изток – 

ул.“549“ (р.“Перловска“); от юг и югоизток – бул.“Владимир Вазов“; от югозапад и запад – 

ул.“Ильо войвода“, ул.“Алберт Лонг“, ул.“Панайот Хитов“, ул.“Васил Петлешков“, ул.“Ген. 

Липранди“, ул.“Никола Войновски“, ул.“Арчарица“, вх.№ РПД16-ВК08-1202/30/22.11.2021г. 
2. Проект за ПУП – ИПР на МС-4 III по трасето на „Трети метродиаметър на Софийски 

метрополитен“ и ИПР на контактен УПИ VI-„за закрити спортни съоръжения“, кв.148, к-с“Ботевградско 

шосе“, вх.№ РПД19-ГР00-11/12/25.01.2022г. и преработен проект за ПУП – ИПР на МС-4 III по трасето 

на „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и ИПР на контактен УПИ VI-„за закрити спортни 

съоръжения“, кв.148, к-с“Ботевградско шосе“, вх.№ РПД19-ГР00-11/18/07.03.2022г. 

3. Заявление за разрешаване на устройствена процедура – ИПР на УПИ X-262-“за ЖС“ и 

образуване на нов УПИ X-262-„за ЖС“ и контактни УПИ IX-263 и УПИ XI-261-„за ЖС“ , ПИ с 

идентификатор 68134.614.262, кв.93, м.“Прилежащи квартали на ул.“Железни врата“, вх.№ РПД22-

ГР00-11/24.02.2022г. 

4. Заявление за разрешаване на устройствена процедура – ИПЗ на УПИ X-203, ПИ с идентификатор 

68134.609.203, кв.34, жк.“Левски – зона В“, вх.№ РПД22-ГР00-13/24.02.2022г. 

5. Проект за ПУП – ИПР за УПИ XI-1139–„за производство и скл. Дейност, фотоволтаична 

електроцентрала и офиси“  и изменение на улична регулация от о.т.32 до о.т.34 в частта контактна на 

УПИ XI, кв.2, м.“Артерията надлеза Чавдар – Враждебна“, вх.№ РПД21-ГР00-67/2/05.01.2022г. 

6. Проект за ПУП – ПРЗ за УПИ I-1186–„за складове и офиси“ и УПИ II-26–„за автосервиз и 

офиси“, кв.8а, НПЗ“Хаджи Димитър“, вх.№ РПД20-ГР00-71/2/22.10.2021г. 

     7. Заявление за одобряване на проект за обект: „Еднофамилна жилищна сграда – Етап 1“ в ПИ с 

идентификатор 68134. 614.1336, УПИ IX-94, кв. 81, м. „Квартали от Североизточен град, прилежащи 

на първа задгарова артерия“, район „Подуяне“, гр. София, ул. „Димитър Великсин”, вх.№ РПД22-

АП00-7-[2]/02.03.2022г. 

   8. Заявление за одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне за обект: „Фирмени 

надписи на магазин за телекомуникационни продукти и услуги“ в УПИ IV-„за магазин“, ПИ с 

идентификатор 68134.613.184, СОС с идентификатор 68134.613.184.2, кв. 30a, м. „Суха река к-с 

Ботевградско шосе“, гр. София, „Тодорини кукли“ №20, вх. №РПД21-АХ00-55-[2]/17.03.2022г. 
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