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Относно: Сигнал от г-н за дейността на търговски обект - скара на
дървени въглища, находяща се в общински имот с КИ 68134.702.2015, кв. 185А, м. 
„Подуяне — Редута“ по плана на гр. София, на ъгъла на ул. „Велчо Атанасов“ и ул. 
„ Кадемлия “, район „ Слатина “ — СО.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНАЙОТОВА,
В Район „Слатина” -  СО е получено Ваше разпоредително писмо за извършване 

*. на проверка по сигнал на г-н , подаден чрез онлайн платформата Хелпбук.инфо
относно дейността на търговски обект - скара на дървени въглища, находяща се на ъгъла 
на ул. „Велчо Атанасов“ и ул. „Кадемлия“.

Сигнали със същото съдържание са постъпили в районната администрация и чрез 
Контактния център на СО от „Denizza.K”, „Николай дойчинов“, Ивайло Кирицов и др.

При направена проверка по документи и на място от служители по чл. 223, ал. 2 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) на район „Слатина” -  СО на районната 
администрация е установено, че в общински имот с КИ 68134.702.2015, кв. 185А, м. 
„Подуяне -  Редута“ по плана на гр. София е разположен преместваем търговски обект, 
собственост на „Криста - МП“ ЕООД, ЕИК 200126392 и преместваем търговски обект - 
сладкарница, собственост на „Ред-Тис-Антонови с-ие“ ЕООД, ЕИК 121683600.

За гореописаните преместваеми обекти в архива на районната администрация не 
се откриха одобрени схеми и актуални строителни книжа.

С наши писма изх. № РСЛ22-ВК08-129-2/07.02.2022г. и № РСЛ22-ВК08-129- 
3/07.02.2022г. на управителите на двете гореописани фирми е даден едномесечен срок 
доброволно да премахнат своите незаконно работещи търговски обекти.

С Констативен протокол № 1/16.03.2022г. от служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ 
на район „Слатина” -  CQ е констатирано, че обектите не са премахнати доброволно в 
указания срок.

С наши писма изх. № РСЛ22-ВК08-129-4/17.03.2022г. и № РСЛ22-ВК08-129- 
5/17.03.2022г. управителите на двете гореописани фирми са уведомени, че тъй като не са 
премахнали своите обекти доброволно в указания срок, районната администрация 
предприема действия за тяхното премахване. Писмата са се върнали непотърсени, видно 
от обратните разписки №№ OP № RPS 1574 00A2U7 В и OP № RPS 1574 OOA2U5 9.

С Констативни протоколи № 2/13.04.2022г. и № 3/13.04.2022г. служители по чл. 
223, ал. 2 от ЗУТ на район „Слатина” -  СО удостоверяват, че писма изх. № РСЛ22-ВК08- 
129-4/17.03.2022г. и № РСЛ22-ВК08-129-5/17.03.2022г. са поставени върху търговските 
обекти.

Писмото сеШздава в един екземпляр - за класиране в район ,, Слатина CO. 1
До адресатите се изпраща по СЕОС и на ел. поща.

http://so-slatina.org;_e-maii:_info@so-siatina.org


На среща с Кмета на район „Слатина“, на управителите на гореописаните 
търговски обекти е даден допълнителен едномесечен срок да премахнат своите търговски 
обекти.

С Констативни протоколи № 4/16.05.2022г. и № 5/16.05.2022г. служители по чл. 
223, ал. 2 от ЗУТ на район „Слатина” -  СО удостоверяват, че обектите не са премахнати 
доброволно в указания срок.

С наши писма изх. № РСЛ22-ВК08-129-6/19.05.2022г. и № РСЛ22-ВК08-129- 
7/19.05.2022г, е поискано от „Електроразпределителни мрежи запад“ АД и „Софийска 
вода“ АД да прекъснат ел. захранването и водоподаването да гореописаните незаконно 
функциониращи търговски обекти.

С Констативен протокол № 6/20.07.2022г. служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на 
район „Слатина” -  СО удостоверяват, че ел. захранването на двата незаконно 
функциониращи търговски обекти е прекъснато от представители на „ЕРМ-Залад“ АД.

С Констативен протокол № 7/20.07,2022г. служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на 
район „Слатина” -  СО удостоверяват, че са поставили Констативен акт № 1-РСЛ22-ВК08- 
129/12.07.2022г„ на вратата на незаконно функциониращия търговски обект, собственост 
на „Криста - МП“ ЕООД.

С Констативен протокол № 8/20.07.2022г. служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на 
район „Слатина” -  СО удостоверяват, че са поставили Констативен акт № 2-РСЛ22-ВК08- 
129/12.07.2022г„ на вратата на незаконно функциониращия търговски обект, собственост 
на „Ред-Тис-Антонови с-ие“ ЕООД.

За последващите ни действия по административната преписка ще Ви уведомим 
своевременно.

Сканирани приложения:
1. Писмо РСЛ22-ВК08-129-2/07.02.2022г.;
2. Писмо РСЛ22-ВК08-129-3/07.02,2022г.;
3. Констативен протокол N9 1/16.03.2022г.;
4. Писмо РСЛ22-ВК08-129-4/17.02.2022г.;
5. Писмо РСЛ22-ВК08-129-5/17.02.2022г.;
6. Констативен протокол Nq 2/13.04.2022г.;
7. Констативен протокол N9 3/14.04.2022г.;
8. Констативен протокол N9 4/16.05.2022г.;
9. Констативен протокол N9 5/16.05.2022г.;
10. Писмо РСЛ22-ВК08-129-6/19.05.2022г.;
11. Писмо РСЛ22-ВК08-129-7/19.05.2022г.;
12. Констативен протокол № 6/20.07'.2022г.;
13. Констативен протокол N9 7/20.07.2022г.;
14. Констативен протокол № 8/20.07.2022г.;
15. Четири бр. фотоснимки.
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Писмото се 'издава в един екземпляр - за класиране в район „ Слатина СО. 2
До адресатите се изпраща по СЕОС и на ел. поща.


