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Съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. чл. 3 
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на благоустройствени обекти

№Б-119/10.09.2021 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 10.09.2021 г. от 
Направление „Архитектура и Градоустройство”за: „ВЪНШНО електрозахранване С кабел Н.Н. -  1 
кУ на „Жилищна сграда с магазини и подземен гараж“ в УПИ 1У-20 /ПИ с 
идентификатор по КККР 68134.207.2014/, кв. 315-а, м. „Красно село -  Плавателен 
канал - Север“, ул. „Хубча“ №1 ”
електропроводна мрежа (въздушно/подземно) НН 145м

в район Красно село, По проектно трасе -  нови кабели изтеглени в тръбна мрежа от същ. ТП „Г. Делчев 
(Ем. Марков), бл.9-11“ - НШ1 -  СШЗ през УПИ IX, кв. 205, СШЗ -  СШ5 пресича бул. „Г. Делчев“ при о.т. 35; 
СШ5 -  СШ7 по южния тротоар на бул. „Г. Делчев“ между о.т. 35 и о.т. 9; СШ7 -  СШ8 пресича ул. „Хубча“ 
при о.т.9; СШ8 -  НШ7 по западния тротоар на ул. „Хубча“ между о.т. 8=222 и о.т.249; НШ7 -  ГЕТ на сграда 
в УПИ 1\Л20 /ПИ с идентификатор по КККР 68134.207.2014/, кв. 315-а, м. „Красно село -  Плавателен 
канал - Север“, ул. „Хубча“ №1
1. Разрешението за строеж се издава на основание чл. 148, ал. 4, ал.8;п-мо 26-00-1720/2012 г. на РИОСВ, 
становище на ПБЗН № 561701-460/ 27.05.2020 г., чл. 152, ап.1, 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 "СТРОЙНАДЗОР" НСН ООД, ЕИК 
130111737, със седалище и адрес на управление обл. София - град, общ. Столична, гр. София, 
жк."Сердика", бл. 9, ет. 9, ателие 1, представлявано от инж. Веселин Петров Дремсизов, инж.Людмил 
Иванов Асенов. Удостоверение № РК-0430 от 06.02.2020г., 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 1203224811/20.03.2019 г. между „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД и Стефан Киров, Георги Димитров, Марин Димитров Атанас Младжов и Споразумение №1 
от 21.01.2021 г. между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Стефан Киров, Георги Димитров, Марин 
Димитров Атанас Младжов и „Имоти престиж“ ЕООД; Договор за гаранции СОА21 -  ДГ56 -  
2068/28.07.2021 г

Срок за възстановяване на уличната настилка съгласно план график заверен от Дирекция "УАТ" на СО 
Платена такса в р-р 27,30 лв., с платежен документ платежно от 09.09.2021 г.
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