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НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО" 
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ДО 

КМЕТАНА 

РАЙОН .ОБОРИЩЕ"- СО 
{с обратна paзnucka} 

УВАЖАЕМИ Г -Н КМЕТЕ, 

СО Ра11он "ОБОРНJ(е" 

Вх . РОБ21-ВКВ8-138Ц 
от 21 .87 .2821 В9:Ц6 : 3Ц 
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На осноВанuе чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Bu uзпращаме за обяВяВане uзgageнo от 
ГлаВен uнЖенер на НАГ- СО Разреwенuе за строеЖ N2 Б-86/14.07.20212. 

за строеЖ: "Временно uзмесmВане на ел. съоръ>kенuя засягащu се om ноВо 
cmpoumeлcmBo на .многофамuлна >kuлuщна сграgа с nоgземно napkupaнe" В ПИ 

68134.407.194, УПИ Х-194 за >kc, kB.559, м. "ГГЦ зона Г -12", р-н "Оборuще" 

Разрешението за строеЖ ga бъgе постаВено на Bugнo място В общuната. 
ПрuлоЖенuята kъм uзgаgеното разрешенuе за строеЖ u оgобренuте проеkтu са 
на разполоЖение за запознаВане В сграgата на НАГ- СО, ул. "Cepguka" NQ 5, етаЖ 
2, ст . 212. 

Разрешението за строеЖ е обяВено на днск u "ЧЕЗ Разпреgеленuе 
Българuя" АД. 

На осноВанuе чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеЖ моЖе ga бъgе 
обЖалВано по заkоносъобразност преg аgмuнuстратuВен съg Софuя Граg чрез 

НАГ- СО В 14-gнеВен cpok от съобщаВането му. 

Прuло>kенuе:- Копuе от разрешенuе за строеЖ. 

ГМВЕН ИНЖЕНЕР НА НАГ- СО: 

Писмото се издава в 2 (два) екземпляра -1 (един) за подателя (за класиране в УАНАГ) и 1 (един) за 
адресата на хартиен носител, поради наличието на заверени копия и голям формат в прwюжението. 

markkasherov
Stamp



СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО" 

1 Протокол на -ОЕСУТ/РЕСУТ 

Съгласно Наредба N2 3/3~.07.2003 г. чл. 3 
и във връзка с чл . 149, ал . 3 и чл . 156, ал. 1 от ЗУТ 

2 Комплексен Да 
"""""'" 

ВЛЯЗЛО В СИЛА на .. .. ..... 20 .. .. г. 

Главен инженер на НАГ -СО: .. .... .. . .. .... ..... . 3 КАТЕГОРИЯ 1 2 3 4 5 6 

х .-"~ :;J ~ 
РАЗРЕШЕНИЕ Зд СТРОЕЖ 
на благоустройствени обекти 

N2 Б-86/14.07.2021г. ---------------

1. "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК/Булстат: 130277958 
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" N2 159, бл. 
Бенч Марк Бизнес Център , член на УС Петър Холаковски , член на УС Виктор 
Любомиров Станчев 

да извършм сrроително- монтажни работи съгласно одобрените (съгласувани) проекти на 14.07.2021г. от 

Налравление "ДрхитеiСТУра и Градоустройство" за : "Временно изместване на ел. съоръжения 
засягащи се от ново строителство на "Многофамилна жилищна сграда с подземно 

паркиране" в ПИ 68134.407.194, УПИ Х-194 за же, кв. 559, м. "ГГЦ зона Г-12", 

електропроводна мрежа (въздушно/подземно) НН 88м 

в район Оборище, По проекrно трасе - нови кабели изтеглени в нова тръбна мрежа от нови муфи в НШ9 
и НШ7 през НШ8 по източниJгтротоар-на-ул.--;;Прuф. Асен--Златаров" между о.т.74 и o.r.76; -
НШ7-НШ6-НШ5-НШ4-нов временен МКТП-НШЗ-НШ2-до нови муфи в НШ1 по южния тротоар на 
ул."Оборище" между о.т.76 и о.т.104; 
1. Разрешението за строеж се издава на основание чл. 148, ал. 4, ал.8;п-мо 26-00-1720/2012 г. на РИОСВ, 
етановищена ПБЗН N2 560201-81/12.04.2021 г., чл. 152, ал.1, във връзка с чл. 64, ал. 4 от ЗУТ, чл.54 от 
ЗУТ 
2. Да поиска определяне на строителна линия и ниво от лицето, упражняващо строителен надзор на oбetn"a 
Комплексен доклад за оценка на съответствието N2 427-Д129.06.2021г., изготвен от "ММВ-Инженеринг" 
ЕООД, ЕИК 130568942, със седалище и адрес на управление обл. София -град, общ. Столична, гр. 
София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" N2 6, ет. 4, представлявано от Михаил Матеев Вълчанов. 
Удостоверение N2 РК-0085 от 19.11.2018r., издадено от ДНСК. 
При условия: 

1. Да се спазват изискванията на чл . 7 4 от ЗУТ. 
2. Да се опазват геодезичните знаци (осови камъни, репери и др.), ако е неизбежно премахването на 
геодезичен знак, да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми 
техническата служба на района за проверка на репеража и определяне на начина и срока за 
възстановяване на 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 
движението, съгласуван с КАТ. · 
СО- собственик на терени ПОС; Договор за възлагане на изместването на ел. с"';>оръжеtfие 
1204027755/30.03.2021 г. между "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Амарат Пропъртис" ЕООД; 
Договор за гаранции СОА21- ДГ56 -1265/24.06.2021 г 

Срок за възстановяване на уличната настилка съгласно план график заверен от Дирекция "УАТ" на СО 
Платена такса в р-р 277,10 лв., с платежен документ платежно от 30.06.2021г. 

Разрешението се издава по повод заявление/молба вх. N2 САГ21-БДОО-881-[3] 
14.07.2021 г. 

от 

Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд София- адв 14-дневен срок 

отсъобщаването. \ 7/}J/ 
Главен инженер на НАГ -СО: ............... .. /~··············· 

!/инж. Деляна Сеченска 1 

" (На основание заповед РД-09-09-28/17.03.21 г. на главен архитект на СО) 
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