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изх. № РСЛ18-ГР94-269 

 

 

ДО: 

Г-ЖА РАДОСТИНА АЛЕКСИЕВА-ЯНЕВА,  

ЖИВУЩА НА УЛ. МАРА БУНЕВА № 44, КВ. „ОРЛАНДОВЦИ“, РАЙОН 

„СЕРДИКА“ , ГР. СОФИЯ, ПК 1225 
 

Относно:   строеж: „Сервиз за смяна на гуми“ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСИЕВА-ЯНЕВА, 

В Район „Слатина” – СО е образувана административна преписка относно строеж: 

„Сервиз за смяна на гуми“, находящ се в имот – публична общинска собственост с КИ 

68134.704.665, отреден за първостепенна улица, при неприложена улична регулация, м. 

„БАН ІV-ти км.” по КК на гр. София. 

Във връзка с горното Ви уведомяваме:  

На 01.11.2017г. служители на районната администрация са извършили оглед на 

място и с Констативен акт № 1/01.11.2017г. са установили строеж, представляващ 

едноетажна постройка, с размери в план около 17,10м/7,20м, височина около 2,60м., със 

смесена конструкция и площ от около 123 кв.м.  

Строежът е изпълнен в имот – публична общинска собственост без издадени 

строителни книжа /одобрени проекти и издадено разрешение за строеж/. Строежът не 

отговаря на предвижданията на действащия застроителен и регулационен план на 

местност „БАН – VІ-ти км.”, одобрен с Решение № 14 по Протокол № 18/13.11.2000г. на 

СОС, като са нарушени разпоредбите на чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

Предвид установените нарушения Констативният акт е основание за започване на 

административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ за издаване на заповед за 

премахване.  

С наше писмо изх. № РСЛ18-ГР94-269/16.01.2018г. сме Ви уведомили за 

съставения Констативен акт № 1/01.11.2017г. Писмото получено от Ваше име, видно от 

известието за доставяне, но в указания срок не сте се явили в районната администрация за 

получаване на Констативния акт.  

Във връзка с гореизложеното, с настоящето Ви съобщаваме по реда на § 4 от ДР 

към ЗУТ за съставения Констативен акт № 1/01.11.2017г. 

Съставили: 

1. инж. Михаил Джурджин ...................(п)............... 

2. инж. Владимир Станев ...................(п)............... 
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