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Относно: Сигнал за незаконно кафе до бл. 8, жк.,,Христо Смирненски“, гр.София

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ,,

В Район „Слатина” -  СО е получено писмо с вх. № РСЛ21-ДИ04-307/23.09.2021г. от 
началник на РДНСК, с разпореждане за извършване на проверка по Ваш сигнал за 
незаконно кафене, находящо се в сграда за трафопост до бл.8, жк. „Христо Смирненски“.

От служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на Район „Слатина” -  СО е извършен оглед на 
място, при който с Констативен протокол №1/28.09.2021г. е установено следното:

Цитираният в сигнала търговски обект, извършва търговска дейност въз основа на 
Заявление за работно време за „Кафе- аперитив“, при издадено Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация от 2004г. и се намира в помещение, което е част от обща сграда - трафопост 
и хидрофор, находяща се между блок № 8 и № 9, жк. Христо Смирненски.

От източната част на сградата е констатиран строеж, изграден без одобрени 
строителни книжа - незаконен по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
представляващ полумасивна едноетажна пристройка, функционално свързана към 
горецитирания обект „Кафе аперитив“.

С писмо с изх. № РСЛ21-ВК08-1000-(2)/10.08.2021г. районната администрация е 
дала срок от 30 дни на собственика на заведението, за доброволното премахване на 
горецитираната пристройка, като в противен случай, срещу него ще започне процедура 
по чл. 225а. от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на незаконен 
строеж.

На приблизително 10м от заведението е констатирано наличие на Збр. маси с пейки и 
стойка за чадър, трайно прикрепени към терена на паркинга, за които, наемателите на „Кафе -  
аперитива“ твърдят, че нямат нищо общо.

Също така е констатирано наличие на висящ електрически кабел (тип „мостов“), от 
трафопоста до 2бр. шкафове, находящи се на няколко метра от него.

Писмото се издава в 1/един/  екземпляр - за класиране в район „ Слатина СО. До останалите адресати се 
изпраща по ел поща.
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Живущи в съседство ни уведомиха, че шкафовете и масите са поставени по повод 
футболен Мондиал от граждани, живеещи в съседните блокове като в тях са инсталирани 
телевизор и хладилник.

Във връзка с горното, Столичен инспекторат и „ЧЕЗ разпределение България“ АД са 
уведомени с писма с изх. № РСЛ21 -ДИ04-307-(1)/08.10.2021 г. и № РСЛ21-ДИ04-307- 
(3)/11.10.2021г. за предприемане на действия по премахване на електрическия кабел и 
разчистване на паркинга от пейки ,маси.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ИЛИ ЕВ/ 
КМЕТ НА РАЙОН „СЛ.

Писмото се издава в 1/едш/ екземпляр - за класиране в район „ Слатина СО. До останалите адресати се 
изпраща по ел поща.


