РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: буп
е-таИ: Юа кгро1и

П Р О Т О К О Л

№ 18

Днес, 20.11.2020 год., в изпълнение на Заповед № РКП20-РД56-163/17.11.2020год. на
Кмета на Район „Красна поляна” се състоя заседание на Районния експертен съвет го устройство
на територията /РЕСУТ/ в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров - Гл. архитект на Район „Красна поляна”;
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова - ст.експерт в отдел „УГКРКС” - в
отпуск, замествана за протокола от арх. Елена Хетемова;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теменуга Василева - главен юрисконсулт на район „Красна поляна”;
инж. Георги Радионов - началник отдел „ИИБЕ” ;
ииж. Цветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД” ;
инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС” ;
ландш.арх. Теодора Генчева - мл. експ. отдел „ИИБЕ” ;
инж. Петя Делчева - представител на Столична РЗИ;
гл. инсп. инж. Яни Колев - началник сектор Д11К и ПД в Трета РСПБЗН при СДПБЗН;
арх. Пламен Генов - представител на САБ ;
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджиева - представител на КИИП.

СТАТИЯ 1
Арх. Ел. Хетемова докладва проект за обект: „Едноетажна жилищна сграда в ПИ с
идентификатор 68134.1111.462 по КККР, м.”Смърдана”, район „Красна поляна”-СО, внесен с вх.
№ РКП20-АП00-42/29.07.2020 год., с корекции и допълнения, внесени с вх. № РКП20-АП0042(3)/14.09.2020 год. и № РКП20-А1100-42(5)/03.11.2020 год.
Изгребната яма е ситуирана на 3 метра от имотната граница към улицата. Съгласно
одобрения и влязъл в сила ПУП-ПЗ ограничителната линия на застрояване с на 5 метра от
границата. Предлага служебно да се коригира минималното разстояние на изгребната яма до
границата на имота към улицата: то да бъде 5 метра вместо 3 метра (300).
Представеният проект отговаря на изискванията, залегнали в чл.142, ал.5 и ал.6, т.1 от
ЗУТ след изпълнение на служебната корекция.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ
РЕШ И :
След нанасянето на служебната корекция относно изгребната яма предлага на главния
архитект да одобри проекта и да издаде разрешение за строеж.
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