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П Р О Т О К О Л
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Днес, 23.10.2020 год., в изиълнение на Заповед № РК1120-РД 56-147/20.10.2020
год. на Кмета на Район „Красна поляна” се състоя заседание на Районния експертен
съвет по устройство па територията /РЕСУТ/ в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров - Гл. архитект на Район „Красна поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - гл.експерт в отдел „УТКРКС”;
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ЧЛЕНОВЕ:
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”
инж. Георги Радиопов - началник отдел „ИИБЕ” - в отпуск;
инж. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС”;
ландш.арх. Теодора Генчева - ст. екси. отдел „ИИБЕ”;
инж. Петя Делчева - представител на Столична РЗИ;
гл. инспектор инж. Яни Колев - н-к сектор ДПК и ПД в 03 РСПБЗП при
СДПБЗН;
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджиева - представител на КИИП.
СТАТИЯ 1

Арх. К. Петров докладва проект за обект: „Цех за производство на алуминиеви и
ПВЦ дограми и офиси”, фаза РП по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ в ПИ с идентификатор
68134.1114.193, УПИ ХН-193, кв. 129, м. „Факултета”, внесен с вх. № РКП19-АП0095/27.11.2019 г.
Горецитираната сграда е изгоряла през м. май 2018 год. възстановена е от
собствениците си в периода август - септември 2019 год.
Със заявление от 27.11.2019 год. е поискано одобряване на проект и издаване па
разрешение за строеж на основание чл. 148, ал. 6 от ЗУТ.
За фактите и обстоятелствата е изготвен ко негативен протокол от 11.06.2020
год. от служители на район „Красна поляна” и представители на 03 РСПБЗП.
Арх. К. Петров: Считам, че няма налични обстоятелства за аварийна ситуация,
която да застрашава големи части от населението вследствие изгорялата сграда, поради
което не може да бъде издадено разрешение за строеж по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ.
Инж. Р. Полимеров: Смятам, че е била налице аварийна ситуация по смисъла на
§ 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия . Съгласно представената експертиза за
състоянието на сградата, същата е загубила пространствена устойчивост в следствие
настъпилата авария (пожар от голям мащаб). Предвид същото и с оглед разпоредбите
на чл. 195, ал. 1 и ал. 3 ат ЗУТ, собственикът е предприел действия по възстановяване

на законен строеж, /УВЕ № 768/2012 год./. В тази връзка и с оглед разпоредбите на чл.
6 от АПК, считам че може да се одобри проект и да се издаде разрешение за строеж, на
основание чл. 148, ал. 6 от ЗУТ.
С писмо № СО-2844-03-592 от 24.09.20 гад. на зам. началника на ДНСК е
поискано от СО и от гл. архитект на СО решаване на случая по същество.
На запитване относно конкретния случай зам. министър на МРРБ не изразява
конкретно становище но случая.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:
Във връзка със сложността на преписката предлага Гл. архитек т да изпрати
внесените проекти в ПАТ за решаване от Главния архитект на СО.
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