
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ"    
 

         ISO 9001:2015    Регистрационен № А-191-QMS15 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 34, факс 02 / 944 16 67    www.so-oborishte.com                          

 

Документът се издава в 3 (два) екземпляра - един за Архива на район „Оборище“, а вторият се обявява на табло – 

деловодство, а третият се публикува на електронната страница на района. Съобщението и приложенията се сканират. 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
на  

основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-44/24.03.2020 г. от 

Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към 

разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г., издадено от Главния инженер на район 

Оборище – СО за обект: 
„Външно електрозахранване с кабел 1 kV на: „Довършване, вътрешни преустройства и 

смяна на предназначението на офисна сграда в жилищна сграда с подземни гаражи и магазин 

в УПИ II-6, кв. 523, м. „ГГЦ зона Г-14“, Район „Оборище“ - СО”. 

В район „Оборище“ – СО са получени писма с рег. № № РОБ20-АП00-33-[6] от 

19.03.2020 г. и РОБ20-АП00-33-[7] от 19.03.2020 г., от инж. Пламен Трифонов - вр.и.д. 

началник на РДНСК София във връзка с издадено Разрешение за строеж (РС) № Б-6 / 

09.03.2020 г. 

В тази връзка съобщаваме на заинтересованите лица, че на основание полученото 

писмо с рег. № РОБ20-АП00-33-[6] от 19.03.2020 г. и на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е 

издадена Заповед № РОБ20-РД-09-44/24.03.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – 

СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 от 

09.03.2020 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за благоустройствен 

обект (подобект): 
„Външно електрозахранване в м. „ГГЦ зона Г-14“ с кабел НН - 1 kV тип САВТ3х120+50мм2 в 

РVСф110/3,2 мм, за проектно трасе: от ШТП „Цар Симеон 31“ до ГРТ в сграда в УПИ II-6, кв. 523, м. 

„ГГЦ зона Г-14“, ул. „Цар Симеон“ №23“ за обект: „Довършване, вътрешни преустройства и смяна на 

предназначението на офисна сграда в жилищна сграда с подземни гаражи и магазин в УПИ II-6, кв. 523, 

м. „ГГЦ зона Г-14“, с административен адрес ул. „Цар Симеон“ №23 по плана на гр. София, в район 

„Оборище“ - СО, за проектно трасе по югоизточен тротоар по ул. „Цар Симеон“, от дясна страна от 

кръстовището на ул. „Г.С. Раковски“ към кръстовището на ул. „Дунав“: от ШТП „Цар Симеон 31“ 

Д.Н.31-1026 през ПИ с ИД по КККР № 68134.403.362 (през нова шахта 5Ш1 (т.6 с х=4731854,539м; 

у=322206,496), през нова шахта 4Ш1(т.5 с х=4731864,796м; у=322228,728), през нова шахта 3Ш1(т.4 с 

х=4731873,906м; у=322248,572), пресичане на ул. „11-ти август“, 2 Ш1(т. 3 с х=4731879,470м; 

у=322260,388) до нова шахта -1НШ1 (т. 1 с х=4731886,530м; у=322275,712) до ГЕТ на ул. „Цар Симеон“ 

№23) с координати в система „БГС 2005 г.“ за оста на трасето по „КС 2005 – кадастрална“. 

Приложено към настоящето публикуваме копие от заповедта, за съобщаване на 

заинтересованите лица по реда на чл. 18а, ал. 9 от АПК. 

Заповедта с РС № Б-6 от 09.03.2020 г се публикува на електронната страница на район 

„Оборище“ – СО (so-oborishte.com) и на таблото за обяви на втори етаж в деловодството на 

район „Оборище“ – СО, бул. Мадрид №1 за срок от 7 /седем/ дни, на основание на чл. 18а, 

ал. 10 от АПК. 

В седем дневен срок от публикуването на настоящето, заинтересованите лица могат 

да се запознаят със Заповедта и приложенията към нея в район „Оборище“ – СО, бул. 

Мадрид №1, в сряда от 13:30 ч. до 16:30 часа и петък от 9:30 ч. до 12:30 часа, фоайе пред 

деловодство на втори етаж, като след изтичане на този срок ще се смята, че Заповедта и 

приложенията към нея са надлежно връчени на всички заинтересовани страни. 

На основание чл. 215, ал. 1 и/ или ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по 

законосъобразност от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването й пред 

Административен съд - София град, чрез Главния инженер на район Оборище – СО. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста, копие от Заповед № РОБ20-РД-09-44/24.03.2020 г. от 

Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към 

разрешение за строеж № Б-6 от 09.03.2020 г. издадено от Главния инженер на район 

Оборище – СО. 
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