СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София,ул. „Освобождение”№25, П.К. 1330, тел. 02/921 72 17 факс 02/ 828 48 83
±J>

Чакъров/

Днес, 12.01.2018 год., в изпълнение на Заповед № РКП18-РД 56-7/09.01.2018 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. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
4. инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС” - в отпуск по болеет;
5. ландш.арх. Теодора Костадинова - ст. експ. отдел „ОСДКС”;
6. арх. Юлия Цветкова - 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. В. Петрова докладва проект за изменение на плана за регулация на УПИ VII-373,
374, 375 и УПИ VIII-376, 377, 378, кв. 99, м. „Разсадника - Коньовица”, внесен с вх. №
РКП17-ГР00-29/19.09.2017 год.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. След изтичане на сроковете
за обжалване от заинтересувалите лица се установи, че по време на процедурата по обявяване
на проекта за ИПР Невена
Пеевска - съсобственик на ПИ с идентификатор
68134, ■* m , стар ПИ
, част от УПИ * ■ 11 in
I Н, м. „Разсадника - Коньовица” е
починала на 16.11.2017 год. Същото е установено при посещение на нейната наследничка
Лилия Алш ш п Георгиева в район „Красна поляна” на 11.01.2018 год.
1
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕШИ:
Връща проекта за дообявяване на наследниците на Невена
Пеевска съсобственик на ПИ с идентификатор 68134.' “ I 11, стар ПИ
част от УПИ 'I I
т .
■ \ м. „Разсадника - Коньовица”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/арх. Камен Петр&й/
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:
/инж. В. Петрова/

/Теменуга Василева /

/ ~ '\ М /
/
•ПС
6
.1 .
/арх. Юлия Цветкова /

Сь\
>
/инж. Георги Радионов/

/инж/Щамен\1еев /

1.

2.

W
3 ...................... V .....................
/инж. Цветанка Заркова/
4.

в отпуск по болеет
/инж. Румен Полимеров/

5
wszT
.........
/ландш.арх.Теодора Костадинова/

8.

.................
/арх.^Трамен Генов/

/ар^Марир/Колев/ /
10........у IJ/ й...... /...

/инж, Илка Симиджиева/

/

2

