
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО*

София 1000, ул. „Сердика" № 5, телефон: 92-38-310, факс 980-67-41, www.sofia-agk.com, office@sofia-
agk.com

ДО КМЕТА НА 
РАЙОН .СРЕДЕЦ"-СО
(с обратна разписка)

И 
РАЙОН „ОБОРИЩЕ" -  СО
(с обратна разписка

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,

На основание чл. 149, ал. 1 о т  ЗУТ, Ви изпращаме за обявяване издадено о т  
Главен инженер на НАГ -  СО Разрешение за строеж № Б-123/15.09.2021 г.

За строеж : „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 1 kV о т  ТП „Сан 
Стефано 29" в УПИ IV -  за БНТ /ПИ с идентификатор no КККР 68134.106.127/ 
кВ.548, м „Зона А" до ТП „ЗаимоВ 4" в УПИ IV-10,26 3а офиси, магазини и подземни 
гаражи /ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.1013/ кв.536, м „ГГЦ Зона Г-12 
част", р-н „Средец" и р-н „Оборище"

Разреш ението 3 а стр о еж  да бъде съобщено на заинтересован ите лица и 
да бъде поставено на видно м ясто  в общ ината. Приложенията към издаденото 
разрешение 3 а стр о е ж  и одобрените проекти са на разположение 3 а запознаване 
в сгр ад ата  на направление „А р хи тектур а  и гр ад о устр о й ство " -  СО, ул. 
„Сердика" № 5, е та ж  2, с т а я  212.

Разреш ението 3 а стр о еж  е обявено на ДНСК и „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД.

На основание чл. 215 о т  ЗУТ, разреш ението 3 а стр о еж  може да бъде 
обжалвано по законосъобразност пред адм инистративен съд 
НАГ - СО в 14-дневен срок о т  съобщ аването му.

Приложение: - Копие о т  разрешение 3 а строеж .

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА НАГ 

ИНЖ. ДЕЛЯНА

Писмото се издава в 3 (ТРИ) екземпляра -  1 (един) за подателя (за класиране в УАНАГ) 
По 1 (един) за адресатите на хартиен носител.

http://www.sofia-agk.com
markkasherov
Stamp



СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО”

Съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. чл. 3 
и във връзка с чл. 149, ап. 3 и чл. 156, ал. 1 от ЗУТ 1 Протокол на 

ОЕСУТ/РЕСУТ -

ВЛЯЗЛО В СИЛА на 20... ,г. 2 Комплексен
Л п ^ п р п

Да

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

X

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
на благоустройствени обекти

№Б-123/17.09.2021 г.
Разрешава се на:

1. "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД , ЕИК/Булстат: 130277958
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159, бл. 
Бенч Марк Бизнес Център, член на УС Петър Холаковски, член на УС Виктор 
Любомиров Станчев

да извърши строително- монтажни работи съгласно одобрените (съгласувани) проекти на 17.09.2021 г. от 
Направление „Архитектура и Градоустройство”за: „Реконструкция на съществуваща кабелна 
линия 1 kV о т  ТП „Сан Стефано 29“ в  УПИ IV -  за БНТ /ПИ с  идентификатор по КККР 
68134.106.127/ кв.548, м „Зона А“ до ТП „Заимов 4“ в УПИ IV—10,26 за офиси, магазини 
и подземни гаражи /ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.1013/ кв.536, м „ГГЦ Зона 
Г-12 част ”,
електропроводна мрежа (въздушно/подземно) СН 842м

в район Средец, район Оборище, По проектно трасе -  новият кабел ще подмени същ. от ТП „Сан 
Стефано 29“ в УПИ IV -  за БНТ /ПИ с идентификатор по КККР 68134.106.127/ кв.548 в нова тръбна 
мрежа -  СШ1 -  НШ1 по източния тротоар на ул. „Сан Стефано“ между о.т. 164 и о.т.173; НШ1 -  НШ2 
пресича ул. Дулово“ в нова тръбна мрежа при о.т. 174; СШ2 -  СШЗ пресича ул. „Сан Стефано“ в същ. 
тръбна мрежа при о.т. 174; СШЗ -  СШ22 по южния тротоар на ул. „Сан Стефано“ в същ. тръбна мрежа и 
разширена същ. мрежа между о.т. 174 и о.т.32; СШ 22 -  нови муфи в СШ31 по южния тротоар на бул. 
„Янко Сакъзов“ в разширена същ. мрежа между о.т. 32 и о.т.30 а; нови муфи в СШ31 - ТП "Заимов 4" в 
УПИ 1-10,26, кв.536, м. "ГГЦ Зона Г-12 част" запазва се същ. кабел между о.т. 30 а и о.т. 306;
1, Разрешението за строеж се издава на основание чл. 148, ап. 4, ал.8;п-мо 26-00-1720/2012 г. на РИОСВ, 
становище на ПБЗН № 560201-163/ 21.07.2020 г . , чл. 152, ап.1, във връзка с чл. 64, ап. 4 от ЗУТ
2. Да поиска определяне на строителна линия и ниво от лицето, упражняващо строителен надзор на обекта 
Комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвен от ДЗЗД "Строй експерт електро 2018", ЕИК 
177348091, със седалище и адрес на управление обл. София - град, общ. Столична, гр. София, п.к. 1517, 
бул. "Ботевградско шосе" № 247, ет. 5, офис 2501, представлявано от Елена Светославова Соколова. 
Удостоверение № РК-0097 от 21.01.2019г., издадено от ДНСК.
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, 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; Възлагателен протокол № 4 към Договор №20-012/21.01.2020 г. между 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Елфор БГ“ ЕООД; Договор за гаранции СОА21 -  ДГ56 -  
1016/07.06.2021 г.

Срок за възстановяване на уличната настилка съгласно план график заверен от Дирекция "УАТ" на СО 
Платена такса в р-р 62,10 лв., с платежен документ BQRD00477379 от 15.09.2021 г.
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