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РАЗРЕШ ЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
на благоустройствени обекти ______  ___

№ Б-28/25.03.2021 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 
Станчев

да извърши строително- монтажни работи съгласно одобрените (съгласувани) проекти на 25.03.2021 г. от 
Направление „Архитектура и Градоустройство” за: „ВЪНШНО електрозахранване С подмяна на 
силов трансформатор на съществуващ трафопост "Т.Каблешков №1" и кабели Н.Н.-1 
кУ за „Високоетажна жилищна сграда с магазини, офиси и подземен гараж“ в УПИ 1-14, 
ПИ 68134.209.631, кв.225, м. „ж.к. Бъкстон - Север“, бул. „Цар Борис III“ № 185”,
електропроводна мрежа (въздушно/подземно) НН 140м

в район Красно село, район Витоша, По проектно трасе -  нови кабели изтеглени в същ. тръбна мрежа 
от същ. ТП „ ул. Т. Каблешков № 1“ в УПИ II, кв.257 -  СШ1 -  СШ4 по западния тротоар на бул. „Тодор 
Каблешков“; СШ4- СШ5 -  СШ6 пресича бул. „Тодор Каблешков“; СШ5 -  НШ1 по южния тротоар на бул. „ 
Цар Борис III“; НШ1 -  ГЕТ на сграда в УПИ 1-14, кв. 255
1. Разрешението за строеж се издава на основание чл.148, ап.4, ал.8 п-мо 26-00-1720/2012 г. на РИОСВ, 
чл.143, ал.2 становище на ПБЗН № 561701-685/31.07.2020 г.; чл.152, ал1, във връзка с чл.64, ал.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 "СС-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 103950959, 
със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Страхил войвода" № 36, представлявано от Стоян

Стоянов. Удостоверение № РК-0529 от 15.09.2015г., 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; Договор ДПЕРМ 1203336087/15.07.2019 г. между „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД и „Ел Ти Ай Пропъртис“ ЕАД; Нотариален акт за право на строеж и специални сервитути 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД № 14, том II, рег. № 1991, дело № 158/2015 г.; Договор за 
гаранции СОА21 -  ДГ56 -  282/19.03.2021 г.

Срок за възстановяване на уличната настилка съгласно план график заверен от Дирекция "УАТ" на СО 
Платена такса в р-р 14,70 лв., с платежен документ ВОКР00111772 от 25.01.2021г.

Разрешението се издава по повод заявление/молба вх. № САГ20-БД00-1023 от 23.03.2021г. 
Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Админис-тоативен съд София -  градв 14-дневен срок 
от съобщаването.

Главен инженер на НАГ-СО:

*• ипгип. г-,—. -1на Сеченска /

(На основание заповед ^У-ОЪ- '2 /г, на главен архитект на СО)


