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ДО 

КМЕТАНА 

РдЙОН .ОБОРИЩЕ" - СО 
{с обратна paзnucka/ 

УВАЖАЕМИ Г -Н КМЕТЕ, 

На осноВание чл. 149, ал. 1 om ЗУТ, Ви изnращаме за обяВяВане изgаgено om 
r лаВ ен инЖенер на НАГ- со Разрешение за сmроеЖ NR Б-43116.04.202lz. 

за cmpoe>k: ,.ПpeycmpoQcmBo на същестВуВащ mpaфonocm .сuлисmра 8 
Пеmрол• ДN1131-847, SF _4495, lx800 kVA. 10/0.4 kV, с монmа>k на ноВи 

mрансформаmори 2х800 kVA. 10/0.4 kV и Външно ел. захранВане с kабели Н.Н 1 kV за 
,.Жuлищна сграgа с офиси u nоgземнu гapa>ku", 8 УПИ 11- 61.,183 •за >k.c., тп, u nr• 
(ПИ68134.406.185), k8. 584 ,.Б", м .• зона Г -13-Юг", р-н ,.Оборище• 

Разрешението за cmpoe>k ga бъgе съобщено на заинтересоВаните лица u 
ga бъgе nocma6eнo на Bugнo мясmо 8 общuнаmа. Прuло>kенияmа kъм uзgageнomo 
разрешение за cmpoe>k и оgобрениmе npoekmu са на разnолоЖение за заnознаВане 
В cгpagama на наnраВление . Apxumekmypa и гpagoycmpoucmBo" - СО, ул . 
.,Cepguka" N2 5, ema>k 2, сmая 212. 

Разрешението за cmpoe>k е обяВено на ДНСК и .ЧЕЗ Разnреgеленuе 

България• АД. 

На осноВание чл. 215 om ЗУТ, разрешението за cmpoe>k мо>kе ga бъgе 
обЖалВано no заkоносъобразносm npeg agмuнucmpamuBeн съg Софuя Граg чрез 
НАГ - СО В 14-gнеВен cpok om съобщаВането му. 

Прuло>kение:- Konue om разрешение за cmpoe>k. 

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА НАГ- СО: 

п"смото се издава а 1 (tiOa) t:I\Je.''n'I.Яpa - 1 (едип) за noOameлR ('Ja класират: н 
J (L~UН} :;а а.др~сата но ~артиен нпсшm!л 
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-. -···· .. ,..., "'"''Ч""" rv<llr-AtsJit:HИE .,АРХИТЕКТУРА И ГРАдОУСТРОЙСТВО" 

ВЛЯЗЛО В СИЛА на .. ...... 20 ...• r 

Гnамн мнанер ка НАГ .СО: •.....•• 

Pa:~peW~aa се на: 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 
кабnаrоу~й~ниобе~ 

Nt 6-43/16.04.2021r. 

_ 1. "ЧЕЗ ~ПР.I:!ДЕJ!ЕНИЕ 6'bllr-APИ~ , ЕИК16уnспт: 1М277958 
Седалище и адрес на уnравление. rp. София, бул. "ЦариградСI<О шосе" NQ 159, бл. 
Бенч Мар~ бизнес Център , чnен на УС Петр Холако&СЮ~, чnен ка УС Виктор 
Станчев 

да иэаърши строопелн~> монтажни работи съгласно одобренопе (съта.су88НИ) nроепи на 15.0.&.2021 r. от 
Наnраал....,. ..Архитеtnура" Градоустроi1С1'80"эа: "Преустройство на съществуващ трафолост 
.,Силистра 8 Петроn" 1х800 кVА, 1010.4 r.V, с монтаж ка нови трансформатори 2х800 
кVА, 1010.4 кV и въкwно електро ~нване с кабели Н.Н 1 kV 31 .,)Км.nищна с~ с 
офиси и nодземни rapiiJOI", в УПИ 11-61.183 "за ж.с., ТП , и ПГ" (ПИ68134.406.185}, кв. 
584 .,6 ", м . .,Зона Г-13-Юr". 

eneпponpot~QAнa мрежа (еwдУWЖ)Iподэемно) НН 52м 

е раАсж ~. По ~tmtO трасе-_" а6апм НН мпеmе..., а ~ltfi8Н8 C'WI· ~би• """" .. -от 
същ. m .смnмстра 8 Петрол• • ПИ 68134.406.185.1 до НШ1 ; НШ1 - СШ2 no заnадмия троrоар ма ул . 
.,Ч.мкорiUI" М811{Д)' o.т,l.t • м о.т. 24; CW2- HW3 no оо-мя тротоар на буn. .Д.камn Нмкоnна; НШ3 до 

ГЕТ 1 ,2,3,4,5 " 1 на страд11 • УПИ n, ... ш 6 
1. Разрешението 33 строеж се издева на осо;оuние чn.148, ел.4, ел.8, n-мо 2:1.()0.1720/2012 r. ма РИОСВ, 
чn.143, ел.2 СТ8ноемще ма П6ЗН Nl Ш201-15122.01.2021 r.; '111.151, en.1 , аъа ~а с '111.84, en.4 от ЗУТ 
2. Да nомска onpeдemtнe на строопеnна nиния и 10180 от лицето. уnражняващо строктелен над30Р на o6etml 
Комnnексен до1U18Д 2а оцена "' съотаетста ... то, М2rотмн от "ММВ-Июuнермнr" ЕООД. ЕИК 
130568142, със седапмщ8 м ад1)8С ма ynpaiiiW!мe обл. Coфtuo • ~ о6щ. Стоnи-. rp. София, yn. 
"Проф. Георnк 6радметмо8" Nl 6, ет. 4, nредста.""аано от ММJ<:а.мn М.тнв Въnчаноа. Удостоаеранме Nl 
РК-0085 от 19.11.2018r., мададено от ДНСК. 
Прм ус:nоамя: 

1. Да 08 сnаэаат мэискаа .... ята на чл. 74 от ЗУТ. 
2. Да ое ona3UT геодезичнопе 2Н8цм (осеем камъни, реnерн м др.), ако е не!Qбе- nремаnането на 
геодезичен 3НИ. да се ни-ьрwм nР8Ц143еН реnераж. Предн nремаnането на энака да се уведоми 
те>СНичес•ата cn~ на ра.Иона 33 npoeepJCa на реnеража и опредеnяне на начина и срока за 
еwстаноеяеане на nремахнатмя 2Н81.. 

3. Да 08 оnа38ат от nоереди и 08 еwстаноеяает същесrвуаащите сrрадм. nодимни м надэемни nроводи и 
съоръжения. 

4. Да 08 сnааеат мэмс:к•ан"'Я'Т& 28 беЗОNСНОСТ на де-о cwnaeoto npoeon- 38 временна орrаюuацмя Н8 
дiiНЖI!нмето, съrnасуеан с КАТ. 
СО- собстаенмк"' тераим ПОС; Доrоаор ДПЕРМ 1203187955102.01.2019 r. и Сnораэу ... нме Nt1 от 
19.11.2020 r. 1М11<АУ .ЧЕЗ Раэn1)8Де11енме 6W1r8J1iМR" АД м .Инфоонитм Ре~МД8Нwъ.n" ООД; Доrоаор и 
rаранцмм СОА21-ДГ5&-80J11 .02.2021 r. 

Срок 38 аъхтаноаяаене науnичката насn111ка съmасно nnaн rрафоок uмрен от Дмреощ"" "УАТ" н• СО 
Пnатена такса в р·р 247,50 ла., с мата .. н документ наре.дане от 15.04.2021r. 

Раэреwението се иэдееа по nовод заявление/молба ех . N!ICA!'21-6д00-35 01 15.04.2021r. 
Ра~мето 38 Cf1108-"' подnе>о:м на обJDЛеане nред Админмстра 'Т'Т"'.)"r.:r'lf"'Т'я- rp~ 14-днеаен срок 
от съобщаването. 

Главем инженер на НАГ-СО: 

/инж. Деляна Сеченска 

(На осо;оеанме :sanoaeд РД$011-28/17.03.21 r. на глаеен архитект на СО) 
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