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СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА  
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

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви изпращаме за обявяване издадено от Главен 
инженер на НАГ -  СО Р азреш ение за строеж  №  Б -119/09.09.2020г.

за строеж : Външно топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда с 
ПИ 68134.403.72, УПИ VI-20, кв.525, м. “Зона Г-14“, СО-район „Оборище“.

Разрешението за строеж да бъде съобщено на заинтересованите лица и поставено на 
видно място в общината . Приложенията към издаденото разрешение за строеж и одобрените 
проекти са на разположение за запознаване в сградата на направление „Архитектура и 
градоустройство” -  СО, ул. „Сердика” № 5, етаж 2, стая 212.Разрешението за строеж е 
съобщено на „Топлофикация София“ ЕАД .

На основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде 
обжалвано по законосъобразност пред Административен съд София град чрез НАГ-СО в 14- 
дневен срок от съобщаването му.

ДО
КМЕТ  
РАЙОН „ ОБОРИЩ Е,, - СО
(с обратна разписка)

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Приложение: - Копие от разрешение за строеж.

Изготвил:
(инж. Марияна Савова -  гл. експерт ИМ, отдел „БДПП")

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

(дата)

Писмото се издава в 2 (два) екземпляра - 1 (един) за подателя (за класиране в УАНАГ) и 1 (един) за адресата на 
хартиен носител и чрез СЕОС, поради наличието на заверени копия в приложение. Приложението се сканира.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО”

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

ОЕСУТ/РЕСУТ

ВЛЯЗЛО В СИЛА на............ 2 0 . .. .г. 2 Комплексен Доклад Да

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

X

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
на благоустройствени обекти

№ Б-119/09.09.2020г.
Разрешава се на:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК/Булстат: 000696327
Седалище и адрес на управление: обл. София - град, общ. Столична, гр. София, ул. 
"Московска" №33, кмет Йорданка Асенова Фандъкова

2. "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД, ЕИК/Булстат: 831609046
Седалище и адрес на управление: обл. София - град, общ. Столична, гр. София, ул. 
"Ястребец" № 23 Б, изпълнителен директор Александър Славчев Александров

3. "СОФИЯ ПРОДЖЕКТ" ООД, ЕИК/Булстат: 175227536
Седалище и адрес на управление: обл. София - град, общ. Столична, гр. София, бул. 
"Македония" № 15, вх. А, партер, управител Емануил Бонев

4. БГ ПРОДЖЕКТС ООД, ЕИК/Булстат: 202402626
Седалище и адрес на управление: обл. София, бул. "Македония" № 15А, управител Златко 
Георгиев Григоров, управител Емануил Александров Бонев

да извърши строително- монтажни работи съгласно одобрените (съгласувани) проекти на 09.09.2020г. от 
Направление „Архитектура и Градоустройство” за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на 
многофамилна жилищна сграда с ПИ 68134.403.72, УПИ VI-20, кв.525, м."Зоиа Г-14", ул. 
"Цар Симеон" № 36, СО - район "Оборище".”,
топлопровод 123м

в район Оборище, от K№KJl-28 от.48 по ул."Цар Симеон" към от.45 до УПИ VI-20,кв.525, м."Зона Г-14"
1. Разрешението за строеж се издава на основание чл. 148, ал. 4, чл. 152, ал. 1 , във връзка с чл. 64, ал. 4 от ЗУТ, 
Становище № 560201-28/11.02.2020г.на ПБЗН, Здравно заключение № РД-1870-57/30.01.2020г.на СРЗИ, Писмо № 
5781-3070/10.06.2020г. на РИОСВ
2. Да поиска определяне на строителна линия и ниво от лицето, упражняващо строителен надзор на обекта 
Комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвен от "ММВ-Инженеринг" ЕООД, ЕИК 130568942, със 
седалище и адрес на управление обл. София - град, общ. Столична, гр. София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 
№ 6, ет. 4, представлявано от Михаил Матеев Вълчанов. Удостоверение № РК-0085 от 19.11.2018г., 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.
Предварителен договор № 2024/21.04.2020г. между " Топлофикация София" ЕАД и " БГ Проджектс " ООД, 
Договор гаранции № СОА20-ДГ56-865/10.07.2020г. между СО и " БГ Проджектс" ООД

Срок за възстановяване на уличната настилка Съгласно график заверен в УАТ 
Платена такса в р-р 150,00 лв., с платежен документ 234B100202100AL от 28.07.2020г.
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