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/Кмет на Район „Красна поляна” - И
VW

П Р О Т О К О Л

№ 15

Днес, 02.10.2020 год., в изпълнение на Заповед № РКП20-РД 56-129/29.09.2020
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 - Гл. архитект па Район ,ДСрасна поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - гл.сксперт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теменуш Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”
инж. Георги Радионов - началник отдел „ИИБЕ” - отпуск;
инж. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
инж. Румеи 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 СДПБЗИ;
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджисва - представител на КИИП.
СТАТИЯ 1

Арх. Ел. Хетемова докладва проект за ПУП -План за регулация и застрояване
/ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 68134.1111.1279 по КККР на м. „Факултета”,
район „Красна поляна”, разрешен със заповед № РА50-467/13.06.2019 год. на гл.
архитект на СО, внесен с вх. № РКП20-ГР00-202/03.06.2020 г.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В законоустановения срок
съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражения.
Разработката касае имот частна собственост.
Район „Красна поляна” няма възражения.

СТАТИЯ2
Инж. Цв. Заркова докладва искане от Христо Русев, съсобственик на ПИ с
идентификатор 68134.1106.270, УПИ Х-881, кв. 278а, м. „Разсадника - Коньовица” за
закупуване на идеална част от имот с идентификатор 68134.1106.270 - частна общипска
собственост, внесено с вх. № РКП20-ГР94-435/09.06.2020 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:
В ПИ с идентификатор 68134.1106.270 е констатирано незаконно строителство:
1.
Издаден е констативен акт № 45/16.07.2018 год. от район .Драсна
поляна” и заповед № РА-30-381/20.11.2018 год. на Директор на Дирекция „ОСК” при
НЛГ - СО за премахване на незаконното строителство.
2.
Издаден е констативен акт № 46А/14.01.2019 год. от район „Красна
поляна” и заповед № РА-30-178/20.06.2019 год. на Директор на Дирекция „ОСК” при
НАГ - СО за премахване на незаконното строителство.
Към момента незаконного строителство не е премахнато.
След приключване на процедурата по премахване на незаконните постройки в
ПИ с идентификатор 68134.1106.270, следва искането за прекратяване на съсобственост
по чл. 36 от ЗОС по реда на чл. 55, ал. 1, т. 3 от НОС да бъде подадено от всички
съсобственици.
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