
ОБЩИНА ПРИМОРСКО 
Гр. ПРИМОРСКО 
ОБЛАСТ БУРГАСКА

Шифър на услугата 1 Г
Населено място(квартал)
Парцел

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №46/28.06.2012 г.

На основание чл. 148 и чл.149 от ЗУТ и АОС №2/29.10.1998г.
Разрешава се на :
1. “Община Приморско” ул.”Трети март”№56, БУЛСТАТ-102164063............................   ,
2. Народно читалище "Отец Паисий -1927" с Булстат 000047128, с.Ново Паничарево, 
ул.Николай Ботушов №1
Съгласно одобрените проекти от архитект арх.Т.Кьопчев на 28.06.2012 г  ...........................
За обект „Реконструкция и ремонт на сградата на народно читалище „Отец Паисий -1927  
Находящо се в УПИ VI325 в  кв.41 по плана на с.Ново Паничарево 
За обекта е изготвена оценка за съответствие с решение по т.26 от Протокол №5/31.05.2012 г. на 
ОЕСУТ гр.Приморско
1 .Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни работи след откриване на 

строителна площадка /чл.157,ал.2 ,ал.З и ал.4 от ЗУТ/.
2.Да се ползва част от уличното и тротоарно платно съгласно одобрения проект за ПБЗ
3.Да запази временно съществуващите сгради ,както е отразено в проекта до въвеждане в действие на 
новата сграда /чл.148 ,ал.9 ЗУТ/
4.Да изгради временни постройки във връзка с организацията и механизацията на строителството 
/чл.54 от ЗУТ/,съгласно одобрения ПБЗ 
При условия:
1 .Строежът е четвърта категория и подлежи на приемане съгласно чл.177 ал.1 от ЗУТ за въвеждане 
в експлоатация,отговарящ на чл.8 ал.2 т.З от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, 
във връзка с чл. 137 ал.(1)от ЗУТ
2. Да се открие строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво, в присъствието на 
длъжностни лица от Общинска администрация, за което да се състави протокол, във връзка с чл.157 
ал.2 от ЗУТ.
3.Строителната площадка на обекта да се оборудва с мивка за измиване на автомобилите и на 
строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа във връзка с чл.52 от 
Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи
4.Лицето упражняващо строителен надзор в тридневен срок от съставяне на протокола по чл.157 
ал,(1) да завери заповедна книга на строежа и уведоми писменно в 7-дневен срок от заверката 
Общинска администрация и РДНСК, във връзка с чл.157 ал.(2) от ЗУТ
5.При откриване на строителна площадка и линия за обекта да се представи разрешение за третиране 
и транспортиране на СО и ЗМ, съгласно чл.17 ал.1 от Наредба за опазване на околната среда на 
Община Приморско към ЗУС.
6.Настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез главния архитект на Община 
Приморско пред началника на регионална дирекция за национален строителен контрол в 14- дневен 
срок от съобщението му, във връзка с чл. 149(3) от ЗУТ.
Платена такса СЛУЖЕБНА.................................................................................
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/Правомощия във връзка с §1 ал.4 о."
Заповед №39/16.01.2012 г. на Главн: 1я1̂ рхит1 а Приморско/



На основание чл.148 от ЗУТ и искане от инвеститора за изменение в одоОрения инвестиционен проект в 
строително разрешение №46/28.06.2012 г.

РАЗРЕШАВА СЕ НА :

1. “Община Приморско” ул.”Трети март”№56, БУЛСТАТ-102164063.................................................
2. Народно читалище "Отец Паисий -1927” с Булстат 000047128, с.Ново Паничарево, ул.Николай 
Ботушов №1
Съгласно съгласуваните проекти от архитект арх.Т.Кьопчев на 03.09.2012 г  .............................. ......
За обект „Реконструкция и ремонт на сградата на народно читалище „Отец Паисий - 1927”- част 
„Електро”
Находящо се в УПИ У1з25 в кв.41 по плана на с.Ново Паничарево
За обекта е изготвена оценка за съответствие с решение по т.1 от Протркол №7/3l9.0§.2012;i:. на ОЕСУТ 
гр.Приморско 1 ■
Платена такса СЛУЖЕБНА \ [

03.09.2012 Архитект на Община Примор
O J  .Ч.

\ !V

/Правомощия във връзка с §1 а| 
Заповед № 39/16.01.2012 г. на Гл!


