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ЗАПОВЕД

(Регистрациопен индекс, д а т а )

На основание чл.5, ал.4 от ЗУТ, в съответствие с чл.6, ал.1,2,3,4 и 7 ог ЗУ Г;
Заповед № СОА 17-РД09-622/18.06.2017 год. на Кмета на Столична община и Заповед
№ РА-50-395/14.06.2017 год. на Главния архитект на Столична община

НАЗНАЧАВАМ:
Заседание на Районния експертен съвег по устройство на територията /РЕСУТ/ за
разглеждане на следните разработки:
1.
Проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/
за нов кв. 2-Б, /променя се номера на кв. 1 в кв. 2-Б/, нов У ПИ 11-310, 317, 339, 341 за
производствени сгради, УПИ Ш-за озел. и гп, УПИ Х-284 за общ. обслужване, офиси,
магазини, пг и тп, м. „Трудови казарми”, район „Красна Поляна“., внесен с вх. №
РКП 21-ВК08-332/22.03.2021 г.
2.
Писмо от Столична община с вх. № РК1121-ВК08-485/27.04.2021 год. с
писмо за намерения от „ТОБО-ПРЕС” ЕООД с искане за сключване на договор по реда
на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и последващо учредяване на право на езроеж върху поземлен
имот - общинска собственост, с идентификатор 68134.1107.236, който попада в УПИ
1У-398, 399,400, кв. 2В, м. НПЗ „Средец”.
3.
Проект за обект: „Фотоволтаична инсталация за производство на
електрическа енергия за собствени нужди” на сгради е идентификатори
68134.1114.192.7 и 68134.1114.192.8 в ПИ с идентификатор 68134.1114.192, отнасящ се
за улична регулация и УПИ ХГУ-192-за търговия, складове, офиси, паркинги, подземни
гаражи и трафопост от кв. 129, м. „Факултета”, внесен с вх. № РКП21-АП008/11.02.2021 год. и довнасяне на документи с вх. № РК1121-АП00-8/2/07.04.2021 год. и
№ РКП21-АП00-8/3/12.05.2021 год.
В СЪСТАВ, съгласно Заповед № РКП 17-РД56-124/09.05.2017 год. на Кмета на
Район „Красна поляна”:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров - Главен архитект на Район “Красна поляна”.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - гл.сксп. в отдел ’’Устройство на
територията, кадастър, регулация и контр, по стр.”
ЧЛЕНОВЕ:
1. Теменуга Василева - Главен юрисконсулт на район “Красна поляна”;
2. инж. Георги Радиопов - началник отдел „ИИБЕ”;
3. инж. Цветанка Заркова - началник отдел “УОСЖФРКТД”;
4 . инж.Румен Полимеров -началник отдел „УТКРКС”;
5. ландш.арх. Теодора Генчева - ст. сксп. отдел „ОСДКС”
6 . 11редставител на Столична РЗИ;
7. Представи тел на 03 РСПБЗП при СДПБЗН - МВР;
8. Представител на Дирекция ’’Екология” при СО;
9 .1 1редставител на Дирекция “Зелена система” при СО
10. Представител на САБ;
11. Представител на КА Б;
12. Представител на КИИП.
РЕСУТ щс проведе заседание на 21.05.2021 г. от 10.00 часа в сградата на район
“Красна поляна”, ул.’’Освобождение” № 25, стая № 112.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички участници в РЕСУТ за
сведспие и изпълнение.
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