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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна полян:
София,ул. „Освобождение”№25, П.К.1330, тел. 02/921 72 17 факс 02//

УТВЪРЖДАВАМ:..
Кмет на Район „Красна поляру, - Иадн Чакъров/
'Tv ПЙЧИА

/

^ It
С0ф \№ ^'
Днес, 15.12.2017 год., в изпълнение на Заповед № РКП 1^-РД 56-291/12.12.2017 год.
на Кмета на Район „Красна поляна” се състоя заседание на Районния експертен съвет по
устройство на територията /РЕСУТ/ в следния състав:
П Р О Т О К О Л

№2 2

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. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
4. инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС”;
5. ландш.арх. Теодора Костадинова - ст. експ. отдел „ОСДКС”;
6. инж. Петя Делчева - 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. Цветанка Заркова докладва искане за закупуване на общински имот, находящ се
на ул. „Уста Генчо” № 29, внесено с вх. № РКП17-ГР94-1157/16.11.2017 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:
Съгласно действащия застроителен план за кв. 2а, м. НПЗ „Средец”, одобрен със
заповед № РД-50-09-119/13.04.1993 год. сградите в ПИ с идентификатор 68134.1107.233,
УПИ III-342, кв. 2а, м. НПЗ „Средец” с адм. адрес ул. „Уста Генчо” № 29 нямат постоянен
статут и не се предвижда тяхното запазване. С оглед на това район „Красна поляна” счита, че
молбата на Димитър
Димитров не следва да бъде удовлетворена.
СТАТИЯ 2
Арх. Елена Хетемова докладва проект за обект „Фирмени надписи на магазин „ТМаркет” в сграда с идентификатор 68134.1109.231.1, УПИ 1-231, кв. 61, м. „Факултета”, с
административен адрес бул. „Възкресение” № 85, внесен с вх. № РКП 17-ДР00-697/28.11.2017
год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕШИ:
Приема представения проект. Предлага на Гл. архитект да го одобри и да издаде
Разрешение за поставяне.
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