РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: бул. „Освобож дение“№ 25, гр. София, п.к. 1330
e-mail: loa krpolianaiämail.bg web: m w . krasnapolvana. b z

ЗАПОВЕД

(Регистрационен индекс, д а т а )
На 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 експертен съвет по уегройство на територията /РЕСУТ/ за
разглеждане на следните разработки:
1. Проект за ПРЗ за ПИ с идентификатор 68134.1111.98, кв. 8, м. „Факултета”,
внесен с вх. № РКП 18-ГР00-33/2/08.11.2018 год.
2. Проект за ПУП - Изменение на план за улична регулация за обект „Софийски
околовръстен път от бул. „България” до АМ „Люлин” в участъка от о.т. 87/жп линия
София-Псрник”/ до о.т. 241, заедно с плоп-схеми за мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура и НИР на контактните територии и прилежащи квартали
на местности: м. „Подлозищс - Горна баня-разширенис” район „Овча купел, РП на м.
„Герен, отреден за трудовите войски в с. Суходол и м. „Отреждане на терен за СГНСПсихоневрологична болнгииа” - район „Красна поляна” и план за улична регулация от
о.т. 241 до о.т. 250 /АМ „Люлин”/, заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура и план за регулация на новосъздадени: УПИ I„техническа инфраструктура за корекция па река” от нов кв. 1 и УПИ 1-„за
хидротехническо съоръжение” от нов кв. 2, м. „Бранище” и УПИ 1-„за техническа
инфраструктура за корекция на река" от нов кв. 1, м. „Бачище”, внесен с входящ
№ РКП19-ТК00-5/27.03.2019 год.
3. Проект за обект: „Заснемане на централен вещеви склад - едноетажна сграда с
идентификатоэ68134.1112.22.2 в ПИ с идентификатор 68134.1112.22, м. „Трудови
казарми”, за възстановяване па строителни книжа, внесен с вх. № РКП19-АП0015/25.02.2019 год. и довнасяне на документи и проекти с их. № РКП19-АП0015/2/11.04.2019 год., вх. № РКП19-АП00-15/3/10.05.2019 год., вх. № РК1119-АП0015/4/15.05.2019 год., вх. № PKIИ 9-АП00-15/5/16.02.2019 год., вх. № РКП19-АП0015/6/20.05.2019 год., вх. № РКП 19-АП00-15/7/20.05.2019 год. и вх. № РКП19-АП0015/8/04.06.2019 год.

В СЪСТАВ, съгласно Заповед № РК11 17-РД56-124/09.05.2017 год. на Кмета на
Район „Красна поляна” :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров - 1 'лавсн архитект на Район “Красна поляна”.
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова
ст.експ. н отдел ’’Устройство на
територията, кадастър, рщулация и контр. по стр.”
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.Румсп Полимеров -началник отдел „УТКРКС”;
5. ландш.арх. Теодора Гепчева - ст. експ. отдел „ОСДКС”
6. Представител на Столична РЗИ;
7. Представител па 03 РСПБЗН при СДПБЗН - МВР;
8. Представител на Дирекция ’’Еколош я” при СО;
9. Представител на Дирекция “Зелена система” при СО
10 Представител наС А Б;
11. Представител на КАБ;
12 Представител на КИИП.

.

.
.

РЕСУТ ще проведе заседание на 07.06.2019 г. 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.
.

