.
Р :
J f

РАЙОН „КРАСНА П О ЛЯНА” - С Т О Л И Ч Н А ОБЩИНА
Телефони: (02) 921 72 56: (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: бул. „Освобождение" № 25, гр. Г
e-mail: loa krpolianaüvjmiil. he web: www.kra.si

УТВЪРЖДАВАМ:
/Кмет на Район „Красна йцнэд

П Р О Т О К О Л

№ 24

Днес, 21.12.2018 год., в изпълнение
на
Заповед
№ ВКП18-РД 56244/19.12.2018 год. на Кмета на Район „Красна поляна” се състоя заседание на
Районния експертен съвет по устройство на 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.експерт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна” - в отпуск,
замествана от Ралица Диканарова - юрисконсулт на р-н „Кр. поляна”;
инж. Георги Радионов - началник отдел „ИИБЕ”;
инж. 11ветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
инж. Румен I юлимеров - началник отдел „УТКРКС”;
ландш.арх. Теодора Генчева - ст. експ. отдел „ОСДКС”;
арх. Лалка Минкова - представител на Столична РЗИ;
инж. Камен Пеев представител на 03 РС11БЗН при СДПБЗН;
арх. Пламен Генов - представител на САЬ ;
арх. Марин Колев - представител на КАБ;
инж. Илка Симиджиева - представител на КИИГ1.

СТАТИЯ 1
Инж. Цв. Заркова докладва молба ог Георги Тотев, съсобственик на ПИ с
идентификатор 68134.1107.238, част от УПИ Х-401,404, кв. 2в, м. НИЗ „Средец” с
искане за закупуване на ПИ с идентификатор 68134.1107.236 - частна общинска
собственост, част от УПИ ГУ-398, 399,400, кв. 2в, м. НПЗ „Средец”, внесена с вх. №
РКП18-ГР94-918/31.10.2018 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното

СТАНОВИЩЕ:
Пе отговаря па условията на чл. 55, ал. 3 от Наредбата за ОС - прекратяване на
съсобственост с общината, тъй като ПИ с идентификатор 68134.1107.238, не попада в
УПИ 1У-398,399,400, кв. 2в, м. 11113 „Средец”, поради което не може да бъде
удовлетворено искането на молителя.

СТАТИЯ 2
Инж. В. Петрова докладва заявление от Йоав Янай - управител на „Голан Ям”
Е(Х)Д и Красимир 1
Георгиев , собсгвеници на ПИ с идентификатор
68134.1109.1464, за даване на становище за закупуване на част от 11И 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.
№
РКП181А110075/6/13.12.2018 год.

След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното

СТАНОВИЩЕ:
Не възразява да бъде закупена частта от ПИ е идентификатор 68134.1109.1473,
южно от ПИ е идентификатор 68134.1109.1464, е граници ПИ е идентификатор
68134.1109.1537, ПИ е идентификатор 68134.1109.1464, ПИ е идентификатор
68134.1109.1599 и улична регулационна линия.

СТАТИЯ 3
Арх. Ел. Хетемова докладва проект /преработен/ за ПУП - ИПР на УПИ УШ-„за
трудови казарми” - образуване на нов УПИ ХХХ1У-264 „за магазини, шоурум, офиси и
складове” в обхвата на ПИ е идентификатор 68134.1112.264 и контактни нови УПИ
VIII-„за трудови казарми” и УПИ ХХХУ-„за трудови казарми”, кв. 1, м. „Терени
отредени за трудови войски в е. Суходол” и ПЗ на нов УПИ ХХХ1У-264-„за магазини,
шоуруму офиси и складове”, внесен с вх. № РКП 17-ГР00-13/3/17.10.2018 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУ Т

СТАНОВИЩЕ:
Проектът с обявен по реда на чл. 128, ал. 10, от ЗУТ. В законоустановения срок
съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражения.
Проектът касае имот, частна собственост. Район ,Драсна поляна” няма
възражения по разработката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКИ С

ЧЛЕНОВЕ:
/Ралица Диканарова /

/и н ж . Камен Пеев/
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/инж. И>1ка Симиджнева/

