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Относно: Сигнал за подкопан подход към подземните гаражи на жилищна сграда на 
адрес ул. „Кирил Божинов “ №  24

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В район „Слатина” -  СО е получено писмо от ДНСК с вх. № РСЛ22-ДИ05- 
309/28.08.2022г„ към което е приложен сигнал, подаден чрез онлайн платформата 
HelpBook.info с код на сигнала SN: 599324TL-NC. В сигнала се съобщава, че при 
строителни работи по основите на нов строеж в имот на ул. „Марко Бочар и ул. „Иван 
ГЦерев“ е подкопан подход към подземните гаражи на жилищна сграда на адрес 
ул. „Кирил Божиков“ № 24. Иска се съдействие за даване на предписание за укрепване, с 
цел предотвратяване на бъдещи инциденти.
Уведомяваме Ви, че от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) в район „Слатина” е извършена проверка по документи и на място, 
при която е съставен Констативен протокол № 1/29.08.2022г.
При проверката по документи е установено, че сигналът се отнася за строеж: 
„Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи и нискоетажна нежилищна 
сграда“, находящ се в поземлен имот с индентификатор 68134.705.293, УПИ Ш-„за 
ОЖС“, кв № 44а, м. „Христо Смирненски -  Слатина“, в близост до кръстовището на ул. 
„Марко Бочар и ул. „Иван Щерев“. За строежа са налице одобрени строителни книжа: 
Одобрен инвестиционен проект, Разрешение за строеж № 261/22.12.2021г. (за строеж 
3-та категория) и Протокол обр. 2/22.06.2022г. за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа. Строежът е ограден със строителна 
ограда, на която е монтирана информационна табела. Строежът е започнат и се 
изпълнява законосъобразно.
При проверката на място е установено, че на строежът се изпълняват армировки на 
фундаментната плоча. Откосите на изкопа са укрепени и покрити с полиетилен.
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В участъка, визиран в сигнала (на вход-изхода за строителният обект) е изпълнено 
укрепване с вертикални метални профили, плътна дъсчена обшивка между тях и 
допълнително подпиране в горната част с телескопични подпори. На ниво терен е 
изпълнена временна бетонова настилка. По данни на техническия ръководител, 
подпирането е осъществено максимално бързо в деня на възникване на проблема и 
подаване на сигнала.
При проверката е установено, че изкопа е ограден с дървени парапети по цялата 
периферия. Работниците са с лични предпазни средства. Взети са необходимите мерки за 
спазване изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
При проверката не е установено незаконно строителство и нарушение на разпоредбите

Предвид гореизложеното считаме, че няма основание за допълнителен контрол от страна 
на район „Слатина“ и ДНСК по случая, визиран в сигнала, поради което образуваната 
административната преписка в районната администрация се приключва и архивира.

на ЗУТ.
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