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РАЙОН „КРАСНА П О ЛЯН А ” - СТО ЛП ЧНА ОБЩ ИНА
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: бул. „Освобождение“№ 25, гр. София, гик. 1330
e-mail: toa krpoliana(a).mail. ha web: www, krasnapolyana. ha
ЗАПОВЕД

(Регистрационен индекс, д ат а)
Ila основание чл.5, ал.4 от ЗУТ, в съответствие с чл.6, ал.1,2,3,4 и 7 от ЗУТ;
Заповед № СОА17-РД09-622/18.06.2017 год. на Кмета на Столична община и Заповед
№ РА-50-395/14.06.2017 год. на Главния архитект на Столична община

НАЗНАЧАВАМ:
Заседание на Районния експертеп съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ за
разглеждане на следните разработки:
1.
Молба от Георги Тотев, съсобственик на ПИ с идентификатор 68134.1107.238,
част от У ПИ Х-401,404, кв. 2в, м. НПЗ „Средец” с искане за закупуване на ПИ с
идентификатор 68134.1107.263 - частна общинска собственост, част от У1111 IV-398,
399,400, кв. 2в, м. НПЗ „Средец”, внесена с вх. № РКП 18-ГР94-918/31.10.2018 год.
2.
Заявление от Йоав Янай — управител на ,Холан Ям” ЕООД за даване на
становище за закупуване на част от ПИ с идентификатор 68134.1109.1473, южно от ПИ
с идентификатор 68134.1109.1464, внесено с вх. № РКП 18-АП00-75/4/28.11.2018 год. и
довнасяне на документи с вх. № РКП181Л110075/6/13.12.2018 год.
3.
Проект /преработен/ за ПУП - ИПР на УПИ УШ-„за трудови казарми” образуване на нов УПИ XXXTV-264 „за магазини, шоурум, офиси и складове” в обхвата
на ПИ с идентификатор 68134.1112.264 и контактни нови УПИ УТП-„за трудови
казарми” и У НИ ХХХУ-„за трудови казарми”, кв. 1, м. „Терени отредени за трудови
войски в с. Суходол” и 113 на нов УПИ XXXIV-264-,уза магазини, шоуруму офиси и
складове”, внесен с вх. № РКП 17-ГР00-13/3/17.10.2018 год.
В СЪСТАВ, съгласно Заповед № РКП 17-РД56-124/09.05.2017 год. на Кмета па
Район „Красна поляна”:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров - Главен архитект на Район “Красна поляна”.
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова
ст.сксп. в отдел ’’Устройство на
територията, кадастър, регулация и контр. по стр.”
ЧЛЕНОВЕ:
1. Теменуга Василева - Главен юрисконсулт на район “Красна поляна”;
2. инж. Георги Радионов - началник отдел „ИИБЕ”;
3. инж. Цве танка Заркова - началник отдел “УОСЖФРКТД”;

4. инж.Румен Полимеров -началник отдел „УТКРКС”;
5. лапдш.арх. Теодора Генчева - ст. експ. отдел „ОСДКС”
6. Представи тел на Столична РЗИ;
7. Представител на 03 РСПБЗН при СДПБЗН - МВР;
8. Представител на Дирекция ’’Екология” при СО;
9. Представител на Дирекция “Зелена система” при СО
10. Представител на САБ;
11. Представител на КАБ;
12. Представител на КИИП.
РЕСУТ ще проведе заседание на 21.12.2018г. от 10.00 часа в сградата на район
“Красна поляна”, ул.”Освобождение” № 25, стая № 112.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички участници в РЕСУТ за
сведение и изпълнение.

ГШ
Кмет на район “ Красна п оляна”
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