РАЙОН „КРАСНА П О ЛЯН А ” - СТО Л И Ч Н А ОБЩ ИНА
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: бул. „Освобождение"№ 25, гр. София, п.к. 1330
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УТВЪРЖДАВАМ:.........
/Кмет на Район „Красна

П Р О Т О К О Л

№ 19

Дпес, 29.11.2019 год., в изпълнение на Заповед № РКИ19-РД 56-235/26.11.2019
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 Негрова сг.експсрт в отдел „УТКРКС”;
ЧЛЕНОВЕ:
Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна”;
инж. Георги Радионов - началпик отдел „ИИБЕ”;
инж. 1(ветанка Заркова - началник отдел „ УОСЖФРКТД”;
инж. Румен Полимеров - началник отдел „УТКРКС”;
ландш.арх. Теодора Генчева - мл. ексл. отдел „ИИБЕ”;
инж. Петя Делчева - представител на С голична РЗИ;
комисар инж. Владимир Димитров - - началник на 03 РСПБЗН при СДПБЗН;
арх. Пламен Гснов - прсдегавитсл на САБ ;
арх. Марин Колев - представител на КАЬ;
инж. Илка Сим иджисва - представител на КИИП.
СТАТИЯ I

Инж. В. Петрова докладва мотивирано предложение за ПУП - 11РЗ за НИ с
идентификатор 687134.1114.145 и 68134.1114.33, кв. 91, м. „Факултета”, внесено с вх.
№ РКП 19-ГР94-1206/21.11.2019 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното
СТАНОВИЩЕ:
ПИ с идентификатор 68134.1114.145, кв. 91, м. „Факултета”
с частна
собственост, 11И с идентификатори 68134.1114.33 - частна общинска собственост.
Район „Красна поляна” не възразява г-н Антоний Ашканов да изработи ПУП
съгласно представеното мотивираното предложение за изменение на ПРЗ в кв. 91, м.
„Факултета”, като същият финансира разработката.
СТАТИЯ 2
Арх. Ел. Хетсмова докладва проект за ПУИ - ИПРЗ за УПИ У-265-„за
производствени нужди” (ПИ с идентификатор 68134.1114.265), кв. 133, м. „Факултета”,
внесен с вх. № РКП 18-1Р00-1366/8/18.06.2018г. /22.07.2019 год.
След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ дава следното

СТАНОВИЩЕ
Проектът с обявен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. В законоустановения срок по
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ е постъпило заявление вх. № РКП19-ГР00-22/1/22.Ю.2019 год. от
собственика на УПИ 111-211 - за бензиностанция (ОМВ България'’ ООД), съответстващ
на ПИ с идентификатор 68134.1114.211, с приложен генплан на бензиностанцията
(без подпис и печат на одобряващ орган). Няма постъпили възражения по проекта.
Разработката касае имот частна собственост. Район „Красна поляна” има
следните забележки:
-на УПИ ХУП-за т.п., кв. 133, м. „Факултета” не е отразсп идентификатор
68134.1114.1365.
-за тупици от о.т. 4666 към о.т. 465а и ол .4656 и към о.т. 466в идентификаторът
е 68134.1114.1366, а не 68134.1114.258.
-о.т. 466в е записана на латиница, следва да е на кирилица.
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