
 

  

СЪОБЩЕНИЕ № 1/27.02.2018 г. 
 

за издадена Заповед № РА-30-33/30.01.2018г. 

 

ДО: 

ВАСИЛ РАДКОВ ОГНЯНОВ 

КВ. „ХРИСТО БОТЕВ”, УЛ. „504” № 6  

1517, ГР. СОФИЯ  

 

КОПИЕ: 

Г-ЖА ЙОАННА ХРИСТОВА РАДОСЛАВОВА 

УЛ. „ВЛАДИМИР МИНКОВ - ЛОТКО” № 10А  

КВ. „ХРИСТО БОТЕВ”,  

1517, ГР. СОФИЯ  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОГНЯНОВ, 

В СО - район „Слатина” е образувана административна преписка по жалби от 

жители на кв. „Христо Ботев”, относно незаконно строителство в имот на ул. „Владимир 

Минков – Лотко” № 10А. 

От служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на 

районната администрация са извършени  проверки по документи и на място. Установен е 

строеж „Двуетажна сграда”, находящ се в УПИ X-386, кв. 44, местност „Христо Ботев” по 

плана на гр. София, с админстративен адрес ул. „Владимир Минков – Лотко” № 10А, 

изпълняван от Вас без одобрени проекти и издадено разрешение за строеж.  

Гореописаният строеж представлява незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 1, 

т. 1 от ЗУТ и срещу Вас, в качеството Ви на извършител на строежа, е започнало 

административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ. 

От Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”- СО е издадена 

Заповед № РА-30-33/30.01.2018г. за премахване на гореописания незаконен строеж. 

С наше писмо изх. № РСЛ17-ГР94-4913-(6)/14.02.2018г. сме Ви уведомили за 

издадената Заповед. Писмото е получено от Вас на 19.02.2018г., в 13,30ч, видно от 

известието за доставяне. 

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

ЗУТ за издадената от Директор Дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична 

община Заповед № РА-30-33/30.01.2018г. за премахване на незаконния строеж 

„Двуетажна сграда”, находящ се в УПИ X-386, кв. 44, местност „Христо Ботев” по плана 

на гр. София, с админстративен адрес ул. „Владимир Минков – Лотко” № 10А. 

 

Съставили: 

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

2. инж. Вл. Станев  ................... (п)............... 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА        РАЙОН „СЛАТИНА” 

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org 


