
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 

на отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство” 

за извършените дейности, за периода м. Януари.2023г. 

 

Вид дейност Ед.мярка К-во 
 (обекти, 

преписки) 

Изготвяне на Програмата на район „Младост“ за ремонт и 
поддръжка на пътните настилки 

Бр. 0 

Изготвяне на Програмата на район „Младост“ за текущ ремонт на 
настилки по ЗОП 

Бр. 1 

Комисия по абонаментно поддържане на пътните настилки Бр. 1 

Дейности по поддръжка на подлези, надлези в съответствие с 
необходимата компетентност при осигурено финансиране 

Бр. 1 

Сключени договори за гаранционно поддържане на допуснатите 
планови строителни работи 

Бр. 14 

Констативни протоколи за състоянието на пътни настилки и околни 
пространства преди СМР 

Бр. 12 

Констативни протоколи за състоянието на пътни настилки и околни 
пространства след СМР 

Бр. 13 

Съгласуване на инвестиционни проекти по част „Конструктивна“ Бр. 21 

Съгласуване на инвестиционни проекти по част „ОВК“ Бр. 0 

Съгласуване на инвестиционни проекти по част „Енергийна 
ефективност“ 

Бр. 0 

Разглеждане на инвестиционни проекти за съгласуване по част „В и 
К“ 

Бр. 3 

Съгласуване на инвестиционни проекти по част „Пътна“ Бр. 0 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по част ПБЗ Бр. 20 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по част ПУСО Бр.  

Издаване на направления за стр. отпадъци и земни маси Бр.  

Разглеждане на инвестиционни проекти за съгласуване и 
одобряване на обекти на техническата инфраструктура 

Бр. 5 

Издадени РС и заповеди по чл.154 за обекти на техническата 
инфраструктура 

Бр. 3 

Обявяване на издадени от НАГ Разрешения за строеж и заповеди по 
чл.154 

Бр. 1 

Издаване на разрешение за ползване на общински терен Бр. 0 

Издаване на съгласие за анкериране в общински терен Бр. 0 

Откриване на строителни площадки за обекти на техническата 
инфраструктура (протокол 2а) 

Бр. 4 

Уведомления за графици по планови СМР на обекти на 
техническата инфраструктура и при строителство на сгради 

Бр. 6 

Регистриране на заверените заповедни книги за обекти на 
техническата инфраструктура 

Бр. 1 



Регистриране на технически паспорт за обекти на техническата 
инфраструктура 

Бр. 2 

Комисия по установяване на годността на строежи, свързани с 
инженерната инфраструктура-акт 15 

Бр. 0 

ДПК комисия Бр. 2 

Регистриране на УВЕ за обекти на техническата инфраструктура Бр. 0 

Преписки по процедура за определяне на административни адреси 
на жилищни сгради и по наименование на нови улици на 
територията на района 

Бр. 2 

Издаване на удостоверения за идентичност на адрес на жилищни 
сгради и търговски обекти по отношение на блок, вход и номер на 
улица 

Бр. 11 

Подпомагане  работата на други звена на общинската 
администрация,  участие в комисии: разглеждане на проекти за 
съгласуване, съгласуване на визи за проектиране със 
заинтересовани институции; огледи по сигнали свързани с 
проблеми на вътрешни В и К, ОВК и Ел. инсталации-Проекти за ДГ  

Бр. 1 

Процедура, свързана с комисията по чл.210 Бр. 0 

Удостоверения по чл.197 Бр. 0 

Осъществяване на контрол при изпълнение на Програмата на район 
„Младост“ за ремонт и поддръжка на пътните настилки 

Бр. 0 

Извършени огледи по сигнали, жалби и молби на граждани за 
повреди по съоръжения на ул. осветление, ел. захранвания, 
асансьори „Окръжна болница“, рекламни билбордове и др., 
изготвяне на отговори и контрол по извършени ремонти на улично 
осв. 

Бр. 51 

Извършени огледи по сигнали, жалби и молби на граждани за 
разрушени настилки, счупени знаци и изготвяне на отговори 

Бр. 41 

Сигнали, жалби, молби и разяснения на граждани по въпроси 
свързани с изпълнение на обекти по Програмата за енергийна 
ефективност на сгради и техническата инфраструктура 

Бр. ежедневно 

Текущ контрол по Програмата за енергийна ефективност на сгради Бр. 3 

Процедиране на преписки свързани с комисията по чл.196 Бр. 0 

 

 

 

 

 


