
т троителен МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

онтрол ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

П31!г 
На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 

от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ,бр. 72/2003г./ 
искане на възложителя СТОЛИЧНА ОБЩИНА, постъпило в ДНСК с вх.№СТ-04/ 3325-17-073/06.10.2015г., 
придружено с окончателен доклад на ДЗЗД „Консорциум „ЕН АР-БАНКЯ", ЕИК176552493, представлявано от 
арх. Богдана Владимирова Хасърджиева, Управител, включващо „ЕН АР КОНСУЛТ" ЕООД, със седалище и адрес 
на управление гр. Хасково, бул. «България-над реката» №3, представлявано от арх. Богдана Владимирова 
Хасърджиева, Управител, ЕИК 12672807, упражняващо строителен надзор съгласно Лиценз № ЛК-000526 от 
12.10.2006г, издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, със срок на 
валидност до 12.10.2016г., съгласно Заповед № РД-02-14-2380/17.11.2011г. на МРРБ, 

ПРОТОКОЛ обр.16 от 26.10.2015г. за установяване на годността за ползване на строежа, съставен от 
Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № РД-19 -1929/15.10.2015г. на Заместник- Началника 
на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, и на основание предоставените ми правомощия със 
Заповед № РД-13-188/ 15.08.2014г. на Началника на ДНСК, 

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖ: 
ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ВиК- МРЕЖАТА НА ГР.БАНКЯ И 

НА КВАРТАЛИТЕ ГРАДОМАН, МИХАЙЛОВО, ВЕРДИКАЛ И С. ИВАНЯНЕ -
ГЛАВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ 

ВОДОПРОВОДИ, ПОПАДАЩИ В ТРАСЕТАТА ИМ, 
териториите на район „Банкя" и район „Люлин" -Столична община 

/ДБФП DIR -510111116 -С034/08.08.2012г. „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК-мрежата на гр.Банкя и 
на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя"- главни канализационни колектори и 

подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им", проект поОПОС 2007-2013г. I 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр.София, ул. „Московска"№33, представлявана от 
Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община, чрез Рангел Вълев Марков, Кмет на район „Банкя", 
Столична община, гр.Банкя, ул. „Цар Симеон"№1, съгласно пълномощно № КО -17-201/ 15.08.2012г. 

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти на23.05.2013г. от Столична 
община, Направление „Архитектура и градоустройство"/НАГ/, Разрешение за строеж № Б-45 /23.05.201 Зг., влязло в 
сила на 28.06.201 Зг., издадено от Главния инженер на НАГ-Столична община, Заповед № РД-09-50-665/31.07.2015г., 
издадена от Главния инженер на НАГ-Столична община по реда на чл.154, ал.5 ЗУТ и Заповед № РД-09-50-810 от 
15.10.2015Г., издадена от Главния инженер на НАГ-Столична община по реда на чл.62, ал.2 АПК към Разрешение 
за строеж № Б-45/23.05.201 Зг., Протоколи обр.2а за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, 24броя, съставени в периода от 10.12.2013г.-
до 10.10.2014г., със заверки на контролираните нива. 

За строежа е предадена необходимата документация на основание чл.54а, ал.2 ЗКИР, във вр. с чл.175, ал.5 
ЗУТ, съгласно Удостоверение изх. ИБК-07-00-5/7/ 14.19.2015г., издадено от Дирекция „Териториално 
планиране" - НАГ- Столична община. 

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 от Наредба 
№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ, бр. 72/2003г./, и започват 
да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно члДО, ал.З от Наредба №2/2003г., 
вр.чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ. 

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби. 

ЗАМЕСТНИК- НАЧ 
/инж. ЕМИЛИ 

ОДК 7.5-1-02 



Молба за ползване на платен годишен отпуск 

До 
г-жа Управителя на ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД 
гр. ХАСКОВО 

М О Л Б А 

От Антония Димитрова Иванова 

на длъжност инженер железопътно строителство 

Уважаема госпожо Управител, 

Моля да ми разрешите ползването на 1 ден платен годишен отпуск за 2015 г., който ще ползвам 

на 02.11.2015 г. - 1 работен ден. 

С уважение: 


