СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София,ул. „Освобождение”№>25, П.К.1330, тел. 02/921 72 17 фа~~ лл/ оло ио 00

УТВЪРЖДАВАМ:........ь...
/ Кмет на Район „Красна поляна'

П Р О Т О К О Л

№1 8

Днес, 20.10.2017 год., в изпълнение на Заповед № РКП17-РД 56-246/17.10.2017 год.
на Кмета на Район „Красна поляна” се състоя заседание на Районния експертен съвет по
устройство на територията /РЕСУТ/ в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров - Главен архитект на Район „Красна поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - ст.експерт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”;
2. инж. Георги Радионов - началник отдел „ИИБЕ” ;
3. инж. 11ветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД” - в отпуск;
4. ипж. Румен 1юлимеров - началник отдел „УТКРКС”;
5. лаидш.арх. Теодора Костадинова - сг. експ. отдел „ОСДКС”;
6. инж. Доряна Ангелова - представител на Столична РЗИ;
7. инж. Камен Пеев - представител на 03 РСПБЗН 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
Инж. Ваня Петрова докладва 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.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:
УПИ 11 - за търг. обект и же, /ПИ с идентификатор 68134.1106.353/, кв. 54, м.
„Разсадника - Бежанци” е частна собственост.
Район „Красна поляна” няма възражения по представеното мотивирано предложение.
СТАТИЯ 2
Арх. Елена Хетемова докладва 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-ГР00-26/14.08.2017 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното

СТАНОВИЩЕ:
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. В 14 дневния срок от
обявлението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ няма постъпили възражения.
Разработката касае имот, частна собственост. Район „Красна поляна” няма възражения.
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