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РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
на благоустройствени обекти

N8 Б-23/24.02.2021 г.
Разрешава се на: —  ------------------------------------------------------------------- ------------- ------------ ------------

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

да извърши строително- монтажни работи съгласно одобрените (съгласувани) проекти на 24.02.2021 г. от 
Направление „Архитектура и Градоустройство”за: „Уличен ВОДОПРОВОД ф110-ПЕВП ПО ул. 
"Христо Матов" /0.т.350-0.т.52/ с начало връзка при О.Т.52 от съществуващ 
водопровод фЗОО- чугун, находящ се по ул. "Христо Матов" по улицата в северна 
посока до СВО при О.Т.ЗбО за водоснабдяване УПИ Х-746; Уличен канал фЗОО (клон 1) 
с начална ревизионна шахта при О.Т.ЗбО (СКО на УПИ Х-746) по улицата в южна 
посока със заустване в съществуващ канал фЗООмм бетон по ул."Христо Матов" при
0.Т.52; Уличен канал ф500 (клон 9) с начална ревизионна шахта при О.Т.152от РШ на 
съществуващ канал ф400 по ул. "Христо Матов" и съществуващ канал ф250мм по 
ул."Балканджи Йово", по улицата в южна посока със заустване в съществуващ канал 
50/70см., находящ се по северен локал на бул."Цар Борис III" при О.Т.157 за 
водоснабдяване и отводняване на УПИ Х-746 (ПИ с идентификатор 68134.201.146 по 
КККР ), кв.53, м. "Лагера", район "Красно село"”,
водопроводна мрежа 30,80м; канализационна мрежа 106,90м 

в район Красно село
1. Разрешението за строеж се издава на основание чл. 148, ал. 4, ал. 8; чл. 152, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 
64, ал. 4 от ЗУТ
2. Да поиска определяне на строителна линия и ниво от лицето, упражняващо строителен над™'-' и=> обекта 
Комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвен от "С КОНСУЛТ" ЕООД, , със
седалище и адрес на управление обл. София - град, общ. Столична, гр. София, п.к. ЮоО, бул."България" 
№ 98, секция "В", ет.1, офис 13В, представлявано от Светослав Разнованов. Удостоверение №
РК-0199 от 02.04.2019г., 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.
Договор за поръчка за изграждане на инсЬоастоуктурни обекти СОА18-ДГ60-28/28.02.2018г., с 
изпълнител „Вайс Инвестмънт“ ООД, , адрес район Надежда, ул. "Илиенско шосе" №8.
Договор за гаранция № СОА20-ДГ56-1454 от 29.12.?020г. между Кмет на Столична община и „Ваклин 
груп-Лагера“ ЕООД, ЕИК 202700101.
Договор за възлагане на инфраструктурни обекти между „Вайс Инвестмънт“ ООД и „Ваклин 
груп-Лагера“ ЕООД.
Писмо решение № 983-1155/11.02.2021 г. на РИОСВ-София съгласно чл.148, ал 8.
Съгласно удостоверение РКС18-АП00-60-[16]/17.12.2020г. на район Красно село, обектът попада в 
публична общинска собственост.
Становище ОМ-6-422/15.08.2019г. на Шеста районна служба "Пожарна безопасност и защита на 
населението".



Към Разрешение за строеж № Б-23/24.02.2021г.

Срок за възстановяване на уличната настилка Съгласноплан график съгласуван с СО-Дирекция "УАТ"и 
СДВР-отдел "Пътна полиция".
Освободен от такса.

Разрешението се издава по повод заявление/молба вх. № САГ20-БД00-991-[4] от 11.02.2021 г. 
Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Административен бъд София -  градв 14-дневен срок 
от съобщаването. ^

Главен инженер на НАГ-СО: ....................../

/инж. Деляна Сеченска /

(На основание заповед РА50-395/14.06.17г. на главен архитект на СО)
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