РАЙОН „КРАСНА П О Л ЯН А ” - С ТО Л И Ч Н А ОБЩ ИНА
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 3 7; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: бул. „Освобождение "№ 25, гр. София, п.к. 1330
e-mail: toa krpoliarjg(d)mail.b2 weh: www, krasnavolvana. b%

УТВЪРЖДАВАМ:
/Кмет на Район „Красна поляна*4- Иван Чакъ|

П Р О Т О К О Л

№1 4

Днес, 11.09.2020 год., н изпълнение на Заповед № РК1120-РД 56-121/09.09.2020
год. на Кмета па 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 „Красна поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - ст.експсрт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”
инж. Георги Радиопов - началник отдел „ИИБЕ”;
инж. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД” - в отпуск;
инж. Румен Полимеров - началник отдел ..УТКРКС”;
ландш.арх. Теодора Генчева - мл. експ. отдел „ИИБЕ”;
инж. Петя Делчева - представител на Столична РЗИ;
комисар инж. Владимир Димитров - началник на 03 РСПБЗН при СДПБЗН;
арх. 11ламен Генов - представител на САБ ;
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджисва - представител на КИИП.

СТАТИЯ 1
Инж. В. Петрова докладва проект за ПУП -План за регулация и застрояване
/ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 68134.1105.153 по КККР, за създаване на нов
УПИ 1-153 -„за офиси, магазини, жилища и гаражи”, кв. 19 /нов/, м. „Западен парк” и
ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 за провеждане на обществено обсъждане по Наредбата за
реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
в областта на
пространственото развитие и устройството на територията на СО, внесен с вх. №
РК1119-ГР00-19/2/20.07.2020 г.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното

СТАНОВИЩЕ:
Съгласно заповед № РКП 20-РД56-100/06,08.2020 год. на Кмета на район
„Красна поляна” е проведено представяне и обществено обсъждане на проекта.

В законоустановения срок няма постъпили възражения.
Район „Красна поляна” няма възражения по разработката.
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