РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА* - С Т О Л И Ч Н А ОБЩ ИНА
Телефони: (02) 921 12 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) Н2Н
Адрес: бул. .. Освобождение “№ 25, гр.
e-mail: log krpohunua mail be

УТВЪРЖДАВАМ: .........................
/Кмет на Район „Красна поляна” - ИвагГ^Ун«

П Р О Т О К О Л

№ 09

Днес, 15.05.2020 год., в изпълнение на Заповед № РКП20-РД 56-60/12.05.2020
год. на Кмета на Район „Краспа 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.сксперт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”
2.
инж. Георги Радионов - началник отдел „ИИБЕ”;
3.
инж. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
4.
инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС”;
5.
ландш.арх. Теодора Генчева - мл. сксп. отдел „ИИБЕ”- в отпуск;
6.
инж. Петя Делчева - представител на Столична РЗИ;
7.
комисар инж. Владимир Димитров - началник на 03 РСГТБЗН при СДПБЗН;
8.
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
9.
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
10.
инж. Илка Симиджиева - представител на КИШ 1.
СТАТИЯ 1

Инж. В.Петрова докладва проект за обект: „Заснемане за възстановяване на
строителни книжа за сграда с идентификатор 68134.1107.50.1 в ПИ с идентификатор
68134.1107.50, УПИ 1У-50, кв. 18, м. НПЗ „Средец”, внесен с вх. № РКП19-АП0073/1/17.01.2020 год. и довнасяпе на документа с вх. № РКП19-А1100-73/3/17.02.2020
год., № РК1119-АП00-73/4/20.02.2020 год., № РКП19-АПОО-73/5/02.03.2020 год., . №
РКП19-А1100-73/7/23.04.2020 год.,. № РКП 19-А1100-73/8/29.04.2020 год.
След С1аналите разисквания и дадените пояспс1гия, РЕСУТ
РЕЩИ:

Приема представения проект. Предлага на Главния архитект да го одобри и да
издаде Акт за узаконяване за възстановяване на строитслпи книжа.
СТАТИЯ 2

Инж. В.Петрова докладва проект за обект: „Автокозметичен салон - автомивка
с един работен пост н ПИ с идентификатор 68134.1104.160, кв. 32, м. „Факултета”,
внесен с вх. № РКП20-АПО0-8/20.02.2020 год. и довнасяпе на документа с вх. Л«
РК1120-ЛП00-8/2/28.04.2020 год.
След стапалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕЩИ:

Приема представения проект. Предлага па Главния архитект да го одобри и да
издаде Разрешение за строеж.
СТАТИЯ 3

Инж. В.Петрова докладва проект за ПУЛ Софийски околоврьстен път” от
бул. „България” до АМ”Люлин” в участъка от о.т.87 (ЖП линия София-Перник) до о.т.
241, заедно е план-схеми па мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура
и изменение на план за регулация на контактните тери тории и прилежащи квартали на
местности: м.„кв. Суходол”, м.,,Подлозшцс - Горна баня-разширение”-р-н „Овча
купел”, Р11 на м. „Терен, отреден за фудовите войски в с. Суходол” и м. „Отреждане на
черен за СГНС - Психоневрологична болиица”-р.н „Красна поляна” и план за улична
pei-улация от о.т.241 до о.т.250 (АМ”Люлин”), заедно с план-схсми за мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура и план за регулация на новосъздадени:
УПИ 1-„тохническа инфраструктура за корекция на река” от нов кв. 1 и УПИ 1-„за
хидротехническо съоръжение” от нов кв. 2, м. „Бранищс” и УПИ 1-„за техническа
инфраструктура за корекция па река” от нов кв. 1, м. „Бачшцс”., внесен с вх. № РКП
19-TKÜ0-5/3/07.O4.2020 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения. РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:

11роектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ. В законоустановения
срок съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ са постъпили следните възражения, жалби и
становища:
1. Възражение вх. № РСП20-ЕУ01-17/13.04.2020 год. от Крася Ковачева;
2. Възражение вх. № РКП20-ГР94-316/14.04.2020 год. от Стефан Джоганов и
Милена Максимова;
3. Възражение вх. № РКЛ20-1Р94-316/1/14.04.2020 год. от Димитър Стойков
4. Възражение вх. № РКП20-ГР94-316/2/14.04.2020 год. от Димчо Христов,
Стойка Христова и Деница Христова
5. Възражение вх. № PKI120-1‘Р94-316/3/27.04.2020 год. от Венетка Паскова
6. Жалба вх. № РКП20-ГР94-316/4/30.04.2020 год. от Генади Григоров
7. Възражение вх. № РКП20-ГР94-316/5/04.05.2020 год. от Евгения Симеонова,
Росица Величкова и Десислава Величкова
8. Възражение вх. № PKI 120-1Р94-316/6/04.05.2020 год. от Николай Стоянов,
представител на „Ауто спийд” ООД
9. Възражение вх. № РК1120-1 Р94-316/7/04.05.2020 год. от Никола Капчин
10. Жалба-предложение вх. № РК1120-ГР94-316/8/05.05.2020 год. от Ьуллсс
Груп” ООД, с управител Михаил Гешев
11. Жалба-предложение вх. № РКП20-ГР94-316/9/05.05.2020 год. от Михаил
Гешев и Валентин Еришш
12. Жалба-предложснис вх. № РКП20-ГР94-316/10/05.05.2020 год. от Веско
Симеонов
13. Възражение вх. № PKI 120-1 'Р94-316/11/05.05.2020 год. от Георги Георгиев
14. Допълнение към Жалба-прсдложснис, вх. № РК1120-ГР94-316/12/08.05.2020
год. от Буллес Груп” ООД и Михаил Гешев

15. Становище вх. № РКП20-ГР94-316/13/08.05.2020 год. от колоездачен клуб
„Велосиги”
16. Становище вх. № РКП20-ГР94-316/14/08.05.2020 год. от „Критична маса” София
17. Писмо вх. № РК1120-ГР94-316/15/08.05.20 год. от Българска федерация
колоездене и становище от сдружение „Велоеволяция”
18. Становище вх. № РКП20-ВК08-487/08.05.2020 год. от едлужение
„Велоеволюция”.
Във връзка с писмо № САГ20-ДР 00-856/16.04.2020 год. на Главния архитект на
СО, да се се изпратят в НАГ всички възражения постъпили до 18.05.2020 год.,
включително в деловодството на район „Кресла поляна”.
Район „Красна поляна” няма възражения но разработката.
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