СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София,ул. „Освобождение”№25, П.К.1330, тел. 02/921 72 17 факс 02/ 82

УТВЪРЖДАВАМ:
/ Кмет на Район „Красна

Днес, 23.03.2018 год., в изпълнение на Заповед № РКП18-РД 56-58/20.03.2018 год. на
Кмета на Район „Красна поляна” се състоя заседание на Районния експертен съвет по
устройство на територията /РЕСУТ/ в следния състав!
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров - Главен архитект на Район „Красна поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - ст.експерт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”;
инж. Георги Радионов - началник отдел „ИИБЕ”;
инж. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСрЖФРКТД”;
инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС” - в отпуск;
ландш.арх. Теодора Костадинова - ст. експ. от^ел „ОСДКС” - в отпуск;
арх. Юлия Цветкова - представител на Столична РЗИ;
комисар инж. Владимир Димитров- Началник ца 03 РСПБЗН при СДПБЗН;
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
|
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджиева - представител на КИИ|Т.
I
СТАТИЯ 1!

Инж. В. Петрова докладва проект за ИПУР и ПРЗ за създаване на УПИ XXVI-25-за оо и
спорт и УПИ XXVII-25-за оо и спорт /ПИ с идентификатор 68134.1113.25/, кв. 1, м. „Трудови
казарми”, внесен с вх. № РКП17-ГР00-28/15.09.2017 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
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СТАНОВИ f4E:
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В законоустановения срок съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ е постъпило едно възражения вх. № РКП 17-ГР00-28/2/13.10.2017 год. от
собственици на ПИ с идентификатор 68134.1113.25.
Разработката касае ИПУР и имот частна собственост. Район „Красна поляна” няма
възражения по проекта.
СТАТИЯ 2
Инж. В. Петрова докладва екзекутивни чертежи за обект: „Преместваем обект - пунк^
за охрана” в ПИ с идентификатор 68134.1113.217/част от стар ПИ с идентификатор

68134.1113.181/, адрес ул. „Суходолска” № 189, внесени с вх. № РКП 18-АПОО-18/07.03.2018
год. и довнасяне на документи с вх. № РКП 18-АП0О-18/1/13.О3.2018 год. и вх. № РКП 18АПОО-18/2/19.03.2018 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ
РЕШИ:
За обект „Преместваем обект- пункт за охрана със ЗП 6,25 кв.м, в ПИ с идентификатор
68134.1113.217 /част от стар ПИ с идентификатор 68134.1113.181/ е издадено Разрешение за
поставяне № 10/25.10.2016 год. от Гл. архитект на район „Красна поляна”.
В представените екзекутивни чертежи не са установени съществени промени. Предлага
същите да бъдат заверени.
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