
НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

1,6а №3, чл. 3 и вьв връзка с чл. 149 
Зичл . 156, ал. 1 от 3VT

ВЛЯЗЛО В СИЛА

Сш асно Протокол на ОЕСУТ №

Комплексен доклад

Категория
Гл. инженер на НАГ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
на благоустройствени  обекти

Обшина (район)от rp. (с.) .{ J J .£ 

и представено o'
име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно

от гр. (с .) ....................................... Община (район).................................................ул.........

и представено о т ...................................................................................................................
име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно

да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрените (съгласувани)-лроекти на 

от НАГ - СО за

ШМ.Ж.гЩ-.
водопроводна мрежа...........................м; канапизационна мрежа  м; топлопровод...............................

електропроводна мрежа (въздушно/подземно) В Н ........................м; Н Н ....................... м; улични настилки ....................

тротоарни настилки м; ново зелено строителство ..............................  кв.
/ • )  £  (п р и у сл щ ш а н а  OL3YT)

по плана на гр. (с.)  район (кметство) ............

намиращ се на.............................................................................................................................. .• .......................................
област, община, населено място. ж.к.. бул., ул., №, вх., ет., ап.

1. Решенето за стрюеж^е издава на основание чл. 148, ал. 4>ил. 152^3^1^1 и 2< във връзка с чп. 64, ал. 4 от^ЗУТ.... ,
2. Да поиска от лицето, упражняващо строителен надзор на обекта

определяне на строителна линия и ниво /  (чл 157 °т ЗУТ) CJ
При условия:
1. Да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ.
2. Да се опазват геодезичните знаци (осови камъни, репери и др.), ако е неизбежно премахването на геодезичен знак, 
се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на района и общин’ 
предприятие "Софийеки Кадастър" за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване 
премахнатия знак.
3. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите сгради, подземни и надземни проводи и съоръжения
4. Да се спазват изискванията за безопасност на движението съгласно проект за временна организация на движени!

5. .... .........................................

Главен инженер на НАГ:
ш е  заповед РД 09-50-1042/06.12.2012 г. на главен архитект на СО)


