РА Й О Н „К РА С Н А П О Л Я Н А ” - С Т О Л И Ч Н А О БЩ И Н А
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37: Факс: (02) 828 48 83
Адрес: б у л .,, Освобождение " Х у 25. гр. София. п.к.
e-mail: too krvoliarui a mail, hu web: ln n c krasnupol

УТВЪРЖДАВАМ:

......

/Кмет на Район „Красна поля

Днес, 07.06.2019 год., в изпълнение
на
Заповеди № РК1119-РД 56115/04.06.2019 год. на Кмета на Район „Красна поляна” се състоя заседание на
Районния експертен съвет но устройство на територията /РЕСУТ/ в следния съсгав:
ПРЕДСЕДА ТЕЛ: арх. Камен Петров - Гл. архитект на Район ,Д раена поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - ст.експерт в отдел „УТКРКС”
замествана за протокола от арх. Елена Хетемова;;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”;
2.
инж. Георги Радионов началник отдел „ИИБЕ”;
3.
инж. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
4.
инж. Румсн Полимеров - началник отдел „УТКРКС”;
5.
ландш.арх. Теодора Генчева - ст. експ. отдел „ОСДКС”;
6.
инж. Петя Делчева - представител на Столична РЗИ;
7.
комисар.инж. Владимир Димитров - началник на 03 РСТТБЗН при СДПБЗН;
8.
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
9.
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
10.
инж. Илка Симиджиева - представител на КИИП.

СТАТИЯ 1
Арх. Елена Хетемова докладва .проект за ПРЗ за ПИ с идентификатор
68134.1111.98, кв. 8, м. „Факултета”, внесен с вх. № РКП 18-ГР00-33/2/08.11.2018 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното

СТАНОВИЩЕ:
П роекты е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В законоустановения срок
съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражение.
Разработката касае имот частна собственост. Район „Красна поляна” няма
възражения по разработката.

СТАТИЯ 2
Арх. Ел. Хетемова докладва Проект за ИУП - Изменение на план за улична
регулация за обект „Софийски околовръстен път от бул. „България” до АМ „Люлин” в
участъка от о.т. 87/жн линия София-11ерник”/ до о.т. 241, заедно с илан-схсми за
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и ИПР на контакттштс
територии и прилежащи квартали на местности: м. „Подлозище
1’орна баияразширение” - район „Овча купел. РП на м. „Терен, отреден за трудовите войски в с.
Суходол и м. „Отреждане на тереп за СГИС-ПсихоневролО! ична болница" - район
„Красна поляна” и план за улична регулация от о.т. 241 до о.т. 250 /АМ „Люлин”/,
заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и
план за регулация на новосъздадени: У11И 1-„техническа инфраструктура за корекция
на река” от нов кв. 1 и УПИ 1-„за хидротехническо съоръжение” от нов кв. 2, м.

„Бранищс’’ и УПИ 1-„за техническа инфраструктура за корекция на река” от нов
кв. 1, м. „Бачшце”, внесен с входящ № РКП 19-ТК00-5/27.03.2019 год.
След станалите разисквалия и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното

СТАНОВИЩЕ:
Ироекгьт е обявен но реда па чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В законоустановения срок
съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ е постъпило сдпо възражение с вх. № РКП 19-1X005/1/03.06.2019 год. от Димчо Димитров Христов, Стойка Неделчева Христова и Деница
Димчева Христова. Район „Красна поляна” няма възражения по разработката.

СТАТИЯ 3
Арх. Ел. Хстемова докладва Проект за обект: „Заснемане на централен вещеви
склад - едноетажна сграда с идснтификаю з68134.1112.22.2 в ПИ с идентификатор
68134.1112.22, м. „Трудови казарми”, за възстановяване на строителни книжа, внесен с
вх. № РКП 19-АП00-15/25.02.2019 год. и довнасянс на документи и проекта с вх. №
РК1119-Л1100-15/2/11.04.2019 год.,
вх. № РКП19-АП00-15/3/10.05.2019 год., вх. №
РКП19-АП00-15/4/15.05.2019 год., вх. № РКП 19-АП00-15/5/16.02.2019 год., вх. №
РКП19-АП00-15/6/20.05.2019 год.,
вх.№ РК1П9-АП00-15/7/20.05.2019 год. и вх. №
РКП 19-АП00-15/8/04.06.2019 год.
След станалите разисквания и дадените пояснспия, РЕСУТ

РЕШИ:
Приема представения проект. Предлага на Гл. арх ите кг да издаде Акт за
узаконяване за възстановяване на строителни книжа.
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