СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“

София,ул. „Освобождение”№25, П.К.1330, тел. 02/921 72 17 факс 02/ 828 48 83
www.krasnapoliana.com

ЗАПОВЕД

ШМ /Л

й
(Регистрационен индекс, лата )

На основание чл.5, ал.4 от ЗУТ, k съответствие с чл.6, ал.1,2,3,4 и 7 от
ЗУТ;
Заповед № СОА 17-РД09-622/18.06.2017 год. на Кмета на Столична община и
Заповед № РА-50-395/14.06.2017 год на Главния архитект на Столична
община
НАЗНАЧАВАМ:
Заседание на Районния експерте н съвет по устройство на територията
/РЕСУТ/ за разглеждане на следните разработки:
1.
Искане за становище относно виза за инвестиционно
проектиране за УПИ II - за търг. обект и же, /ПИ с идентификатор
68134.1106.353/, кв. 54, м. „Разсадника - Бежанци”, внесено с вх. №> РКП
17-ВК08-972/21.09.2017 год.
2.
Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ VIII - за тр. казарми по
отношение на ПИ с идентификатор 68134.1112.264 - създаване на нов УПИ
XXIV - 264 „за магазин, шоурум, офис и складове”, кв. 1, м. „Терени
отредени за трудови войски в с. „Суходол”, район „Красна поляна”, внесен
с вх. № РКП 17-ГР00-26/14.08.201 год.
В СЪСТАВ, съгласно Заповед JNfi РКП 17-РД56-124/09.05.2017 год. на
Кмета на Район „Красна поляна”:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров {- Главен архитект на Район “Красна
поляна”.
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. раня Петрова - ст.експ. в отдел
’’Устройство на територията, кадастър, регулация и контр, по стр.
ЧЛЕНОВЕ:
I

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.Румен Полимеров -началник отдел „ИИБЕ”;
5. ландш.арх. Теодора Костадинова - ст. експ. отдел „ОСДКС”
6. Представител на Столична РЗИ;
7. Представител на 03 РСПБЗН при СДГ1БЗН - МВР;
8. Представител на Дирекция ’’Екология” при СО;
9. Представител на Дирекция “Зелена система” при СО

10. Представител на САБ;
11. Представител на КАБ;
12. Представител на КИИП.

РЕСУТ ще проведе заседание на 20.10.2017г. от 10.00 часа в сградата
на район “Красна поляна”, ул.”Освобождение” № 25, стая № 112.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички участници в
РЕСУТ за сведение и изпълнение.
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