РАЙОН „КРАСНА П О ЛЯН А ” - С Т О Л И Ч Н А ОБЩ ИНА
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: бул. „Освобождение“№ 25, гр. София, п.к.
e-mail: loa krnoliana(ä).mail. be web:

УТВЪРЖДАВАМ:
/Кмет на Район „Красна

Днес, 09.08.2019 год., в изпълнение на Заповед № РКП19-РД56-158/06.08.2019
грд. 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 - Гл. архитект на Район ,Драена поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - с г.експерт в отдел „УТКРКС”,
замествана за протокола от арх. Елена Хетемова;

1.
2.
3.
4.
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17.
18.
|9.
[10.

ЧЛЕНОВЕ:
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”;
инж. I сор« и Радионов начагаик отдел „ИИБЕ”;
инж. 1иетанкп Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС”;
ландикарх. Теодора Генчева мл. експ. отдел „ИИБЕ”;
инж. 11егя Делчева - представител на Столична РЗИ;
инж. Камен Пеев - представител на 03 РСПБЗН при СДПБЗН;
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
арх. Марии Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджисва - представител на КИИП.

СТАТИЯ 1
Арх. Ел. Хетемова докладва проект за обект „Информационни елементи - 4 бр.
фирмени надписи за игралпа зала с идентификатор 68134.1106.254.2.1 в УПИ 1,
кв.87, м.”Разсадника-Коньовица”, внесен с вх. № РКП19-А1100-58/11.07.2019г.
След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ
РЕШИ:
Приема представения проект. Предлага на главния архитект да го одобри и да
издаде разрешение за поставяне.
СТАТИЯ 2
Арх. Ел. Хетемова докладва проект за ПУП - ИПРЗ за УПИ ХХ1-„за сзел.’\ УПИ
1-„за оже и магазини”, УПИ ХХ1И-„за ожс”, УПИ ХХ1У-„за ожс” и УПИ ХХХ-„за

же и магазини”, кв.67, м.”Разсадника-Коньовнца”, ИПУР от о.т. 34а(нова) до
о.т.34в(иова), създаване на пешеходна алея между нови кв. 676 и 67в и план-схема по
част „ВиК”, внесени с вх. № РКП 18-ВК08-1073(1)/11.06.2019г.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:
Проекты е обявен по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ. В законоустановения
срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражения.
Район „Красна поляна няма выражения по разработката.
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