
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 ОЕСУТ/РЕСУТ

■ 1 ■ -—'• ■ ---
7 * г

ВЛЯЗЛО В СИЛА на...........20....г. 2 Комплексен Доклад д»

Глявен инженер на НАГ-СО:........................... 3 КАТЕГОРИЯ Ч г 1 Т 1 5 1 6
!

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
на благоустройствени обекти

№ Б-4/13.01.2020г.
Разрешава се на:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БИК/Булстат: 000696327
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Московска" № 33, кмет Йорданка Асенова 
Фандькова

2. "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК/Булстат: 
831642181
Седалище и адрес на управление: гр.София,бул."Цариградско шосе" № 115И, изпълнителен 
директор Атанас Илиев Добрев

да извърши строително- монтажни работи съгласно одобрените (съгласувани) проекти на 13.01.2020г. от 
Направление „Архитектура и Градоустройство” за: „Пътно платно и уличен канал от О.Т.322 ДО 27м 
след О.Т.152 и реконструкция на съществуващ канал по ул/Тен. Ст. Тошев" от О.Т.322 до 
О.Т.321 - 1-ви етап с части Пътна, Канализация и Телекомуникации на обект "Техническа 
инфраструктура в три етапа по улица "О.Т.151-О.Т.152-О.Т.153-О.Т.322" между кв.294 и кв. 
294а на м."ж.к. Красно село-Плавателен канал-север" ”,

в район Красно село
1. Разрешението за строеж се издава на основание чл. 148, ал. 4, ал. 8; 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 № 790-Д/12.12.2019г., изготвен от "ММВ-Инженеринг" ЕООД,
Е ИК 130568942, със седалище и адрес на управление обл. София - град, общ. Столична, гр. София, ул. "Проф. 
Георги Бради стилов" № 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.
Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурни обекти СОА19-ДГ60-90/17.05.2019г., с изпълнител „Лидл 
България“ ЕООД, ЕИК 130993772, управители Милена Емилова Драгийска-Денчева и Бисер Борисов 
Инчовски, адрес с. Равно поле, ул. "З-ти март" ,
Договор за гаранция № СОА19-ДГ56-1279 от 06.12.2019г. между Кмет на Столична община и „Лидл България 
ЕООД и КО“ КД, ЕИК 131071587, управител Милена Емилова Драгийска-Денчева.
Писмо решение № 6894-4533/07.08.2019г. на РИОСВ-София съгласно чл.148, ал 8.
Споразумение за опазване н реконструкция на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура 
№47899/2019г. между "Българска телекомуникационна компания” ЕАД и „Лидл България ЕООД и КО“ КД. 
БТК е в качеството си на възложител на строителството по част Телекомуникации.

Срок за възстановяване на уличната настилка Съгласно план график. 
Освободен от такса.
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