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СО Район "Оборице"
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КОПИЕ
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НА ВАШ РЕГ. № СОА20-КЦ01-4453/04.02.2020 г.;СОА19-КЦ01- 
21529/09.05.2019 Г.; СОА21-КЦ01-15201/22.03.2021 г.

КОПИЕ
АРХ. РАЛИЦА МИХАЙЛОВА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОСК“
НА ВАШ № САГ21-ТК00-1176/4/09.11.2021 г.

11а вх. № РОБ21 -КЦО1 -147/5/09.11.2021 г.

Съобщено н а ....................2021г. по реда на § 4 ал. 2 от ДР на ЗУТ, чрез залепване на обекта, на пидно
място в сградата, находяща се бул. „Сливница“ № 212, вх. Е, гр. София. Съобщението с поставено и 
на таблото за обявления в сградата на СО - район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № I.

Свидетели:
1 .............................../ /
2 ............................ / /

ОТНОСНО: Получено разпоредително писмо с вх. №  РОБ21 -КЦО1-147/5/09.11.2021 г.. 
относно образувана административна преписка по реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за 
устройство за сграда, находища се на административен адрес: гр. София, бул. „Сливница“ 
№  212, вх. Е.

УВАЖАЕМ

В СО - район „Оборище“ е образувана административна преписка относно 
състоянието на сграда, находяща се на административен адрес: гр. София, бул. “Сливница“ 
№ 212.

В тази връзка, предвид прецизиране на преписката и уведомяваме на всички 
собственици, Ви информираме, че постоянно действащата комисия назначена по ал. 1 и ал. 
2 от чл. 196 от Закона за устройство па територията, назначена със Заповед № РА-20- 
47/21.09.2021 г. на Главния архитект на Столична община, във връзка със Заповед № 
СОА17-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община, с която па Главния архитект 
на Столична община са делегирани правомощия да издава заповеди по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ,
Документът се издава в 2 (два) екземпляра -  един за Архива на район „Оборище-- и по един за адресатите, невключени в 
СЕОС. Писмото се изпраща до адресата, включен в СГОС чрез СЕОС.
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ще извърши проверка на място на 21.12.2021г. от 11:00 часа, на сградата, находяща се на 
административен адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 212, вх. Е. На проверката следва да 
осигурите достъп до общите части на вх. Е в сградата . както и да представите документи за 
собственост за притежавания от Вас имот.

За констатациите от проверките и предприетите действия от страна на районната 
администрация, ще бъдат уведомени всички заинтересовани лица своевременно.

С УВАЖЕНИЕ:
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ
КМЕТ НА СО - РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ,

4 1 1

0ЬЩИНАХ ^  /у '\\

Документът се издава в 2 (два) екземпляра -  един за Архива на район „Оборище" и по един за адресатите, невключен!! в 
СЕОС. Писмото се изпраща до адресата, включен в CROC чрез СЕОС.
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