
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за м. 08.2022г. 

За извършените дейности на отдел „Инвестиции и контрол по строителството” 

 

Вид дейност 
Ед. 

мярка 

К-во 

(обекти, 

преписки) 

Изготвяне на писма и отговори до граждани, фирми и държавни 

институции, свързани с дейността на отдел ИКС 
Бр. 70 

Процедури по чл. 57а от ЗУТ Бр. 3 

Съставени констативни актове по чл. 57а от ЗУТ Бр.  

Обявени констативни актове по чл. 57а от ЗУТ Бр.  

Обявени заповеди по чл. 57а от ЗУТ Бр. 1 

Премахнати незаконни преместваеми обекти по чл.57а  Бр.  

Процедури по чл.225а от ЗУТ Бр. 1 

Съставени констативни актове по чл. 225а от ЗУТ Бр.  

Обявени констативни актове по чл. 225а от ЗУТ Бр.  

Обявени заповеди по чл. 225а от ЗУТ Бр.  

Премахнати незаконни строежи по чл. 225а от ЗУТ Бр. 9 

Процедиране на преписки свързани с комисията по чл.196 от ЗУТ Бр. 3 

Процедури по Откриване на строителни площадки– определяне на 

строителна линия и ниво на строежи от I до III категория 
Бр. 6 

Процедури по Откриване на строителни площадки– определяне на 

строителна линия и ниво на строежи от IV до V категория 
Бр. 2 

Открити строителни площадки – протокол Обр. 2 Бр. 7 

Издаване на препис от протокол Обр. 2 Бр.  

Регистриране на заверените заповедни книги за строежи от I до III 

категория (вкл. спортни зали, укрепване на свлачища) 
Бр. 5 

Регистриране на заверените заповедни книги за строежи от IV до V 

категория  (вкл. преустройства, промяна на предназначението) 
Бр. 5 

Процедури по издаване на Удостоверения за зазавършен груб 

строеж - по чл. 181 от ЗУТ в т.ч.  
Бр. 2 

Издадени Удостоверения по чл. 181 от ЗУТ  Бр. 1 



Презаверки на Удостоверения по чл. 181 от ЗУТ Бр.  

Извършени проверки и огледи по сигнали, жалби и молби на 

граждани и институции за незаконно строителство 
Бр. 23 

Извършени съвместни проверки и огледи с други отдели на 

районната администрация и с институции 
Бр. 3 

Огледи за ремонти на общински помещения и детски площадки –

изготвени КСС 
Бр.  

Изготвяне на доклади до кмета за неотложни ремонти в общински 

помещения 
Бр.  

Осъществяване на строителен контрол на обекти , на които се 

извършват СМР 
Бр.  

Периодична справка към кмета на район „Младост“ СО и 

актуализиране на таблицата за действия по реда на чл. 57а от ЗУТ и 

попълване на календарния график с кореспонденцията по преписки, 

свързани с преместваемите обекти на територията на СО – район 

„Младост“. 

Бр.  

Актуализиране регистъра на гаражни клетки върху общински 

терени 
Бр.  

Актуализиране регистъра на гаражни клетки върху частни терени 

 
Бр.  

Справка на основание Заповед № РД 13-216/23.07.2019г., издадена 

от началника на ДНСК за извършени ежемесечни проверки на 

всички строителни oбекти на територията на района – 4-та и 5-та 

категория, започнати но невъведени в експлоатация към момента.  

Бр.  

Обобщена справка до НАГ във връзка с премахнати гаражни клетки 

със заповеди 
Бр.  

Спешни огледи в училищата и детски градини при аварийни 

ситуации (течове от покриви и канализация)  
Бр. 1 

Проверки по приключване на обект разширение на ЦСК в бл.510. Бр. 1 

Работа по обществени поръчки за основни ремонти на 109 ДГ, 75 

ДГ и бивше 29 ОДЗ . 
Бр. 2 

Работа по подготовка на обществени поръчки за ремонт на 188ДГ,  

178ДГ и 11ДГ 
Бр. 1 

Изготвяне на регистър на издадени заповеди  по реда на чл 57а и чл. 

225а от ЗУТ за 2021г. и 2022г. 
Бр.  

Срещи в НАГ свързани с дейността на отдела, по преписки Бр.  

 

 


