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КЦ-07-16/2014г.

КОНСТАТИВЕН АКТ № 1-КЦ-07-16

Днес, 15.12.2014г., служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) на СО - район „Слатина":

1. инж. Михаил Джурджин, Началник отдел „УТКРКС” и

2. инж. Лиляна Карапантева -  гл. експерт в отдел „УТКРКС”,

Във връзка с получени в СО - район „Слатина” писма с вх. № КЦ-07-16/11.12.2014г. от 
Контактния център на СО и вх. № КЦ-07-16-( 1 )/11.12.2014г. на Директора на Столичния 
инспекторат относно изградена механична бариера, препятстваща достъпа на автомобили 
към алея и обособени в нейно уширение места за паркиране северно от бл. 251, ЖК „Гео 
Милев”, гр. София, извършиха проверка по документи и на място. Установи се следното:

I. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА ИМОТА И НЕЗАКОННИЯ СТРОЕЖ :

Алеята е разположена в УПИ I- за ОЖС, магазини и трафопост, кв. 138, м. „Гео Милев”, по 
плана на гр. София - имот частна общинска собственост, съгласно АОС № 0269/13.10.1997г.

Бариерата е изградена от неизвестен извършител.

II. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

Строежът е изпълнен от: неизвестен извършител;
Възложител (съсобственик): неизвестен извършител;
Строител: няма данни.

III. ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ДОКУМЕНТИ:

При проверките на място не бяха представени, а в архива на районната администрация не се 
откриха разрешение за строеж, протокол за откриване на строителна площадка и определяне 
строителна линия и ниво на строежа.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

Строежът представлява метална конструкция -  две метални тръби с бетонови фундаменти, 
еднораменна бариера с дължина около 5м, изпълнена от метални тръби. Рамото на 
бариерата се повдига ръчно и се заключва с катинар. Бариерата е изградена в алеята, 
северно от бл. 251, от страната на ул. „Н. Коперник”, за да препятства достъпа на
автомобили към алеята и обособените в нейното уширение паркоместа.

Съгласно чл. 137 от ЗУТ, Наредба № 1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете 
строежи и изразеното в писмо № 07-00-54/2009г. становище на Директор Дирекция
„Контрол по строителството” при СО, строежът е VI категория.

Строежът е изграден през месец ноември 2014г. по данни на живущи в блок 251.
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V. ОКОМЕРНА СКИЦА:

Приложение № 1 -  неразделна част от настоящия Констативен акт № 1-КЦ-07-16/15.12.2014г.

VI. УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ:

Строежът е изпълнен без разрешение за строеж.

VII. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 148, ал. 1 отЗУТ.

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият 
констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на 
чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ.

От името на живущите във вх. А на блок 251 в деловодството на СО - район „Слатина” е 
внесено Възражение № ОтгКЦ-07-8-(1)/06.01.2015г. относно подадения сигнал за 
изградената от тях бариера.

Настоящият констативен акт е изготвен на основание чл. 223, ал. 2, т. 1, вр. чл. 225а, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗУТ в три екземпляра в отсъствието на извършителя на строежа.

Възражения по настоящия Констативен акт могат да бъдат подавани до СО - район 
„Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 67, в седемдневен срок, считано от датата на 
връчване.

НАРУШИТЕЛ:

/име, презиме, фамилия/

/

1.инж. Михаил Джурджин /

КОНСТАТИРАЛИ:

/

/
/ дата на връчване, подпис на нарушителя/

Свидетели при отказ на извършителя да получи акта, 
или при отсъствие на собственика на обекта при съставяне на акта:

(свидетелите са лица, неучастващи в проверката и съставянето на констативния акт)


