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УТВЪРЖ ДАВАМ :
/Кмег на Район „Красна поляна

П Р О Т О К О Л

№ 04

Днес, 03.05.2019 год., в изпълпспие на Заповед № РКП19-РД 56-95/30.04.2019
год. на Кмета на Район „Красна поляна” се състоя зассдапие па Районния експертен
съвет по устройство па територията /РЕСУТ/ в следния състав:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров Гл. архитект на Район „Красна поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - ст.скспсрт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”;
инж. Георги Радиопсш началник отдел „ИИБЕ” и отпуск;
инж. Цвстапка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
инж. Румен 1юлимеров - началник отдел „УТКРКС”;
ландш.арх. Теодора Генчева ст. сксп. отдел „ОСДКС”;
инж. Петя Делчева - представител на Столична РЗИ;
инж. Камен Пеев - представител на 03 РСПБЗН при СДПБЗН;
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджисва - представител на КИИ11.

С ТАТИ Я 1
Инж.

Цв.

Заркова докладва заявление от „Нипроруда

ипжсисрипг”ЕАД,

собствс1шк на ПИ с идентификатор 68134.1107.331, е искапс на становище за
допускане на устройствена процедура за приобщаване към собствения им имот на ПИ с
идентификатор 68134.1107.248 и ПИ е идентификатор 68134.1107.257 - частна
общинска собственост , внесено с вх. № РКП 18-ДР00-686/21.12.2018 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следного
СТАНОВИЩ Е:
Потвърждава становището изразено в статия 1 по Протокол № 1/15.02.2019 год-.
- не възразява срещу предложеното мотивирано предложение ПИ е идентификатори

68134.1107.248 и 68134.1107.257 - частна общинска собственост, да бъдат
присъединени към нон УПИ 1-331,248,257 „за обществен цеитьр и чисто производство”,
кв. 2в, м. НИЗ „Средец”. За общинската част от действащ УПИ 1-за обществен център и
озеленяване” /11И с идентификатори 68134.1107.290, 68134.1107.289 и част от ПИ с
идентификатор 68134.1107.245 - попадащи иа територията на район „Красна поляна”/,
от която за общинските имоти се обособява пов самостоятелен УПИ ХИ-за общ.център
и озеленяване - отреждането на новообразувания У11И XII следва да бъде за „ 0 0 , ЖС и
трафопост”. 11И с идентификатор 68134.200.64, част от новообразуван УПИ XII, попада
па територията на райоп „Красно село”, сьгласпо приета и одобрена кадастрална карта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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