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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх.№
На основание чл.222,ал.1,т.8 и чл.177 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ, бр.72/2003г./, искания с вх. №СТ-04/3463-16639/31.08.2012 г. на възложителя, придружено от окончателен доклад на „Консултант по
ФИДИК": Консорциум „Ф-Енприма ООД, ФихтнерГмБХ КО КД, Институт по енергетика АД,
Комплект Консуклт ООД, Хемпройект АД и „Комплект Консулт" ООД, регистрирано по
фирмено дело №12467/1999 г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к."
Люлин" бл. 541, вх.Д, представлявано от инж. Илия Иванов Джонов, упражняващо
строителен надзор на строежа съгласно Лиценз №ЛК-000262/25.11.2004 г. издаден от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ, и Протокол обр. 16 от
15.04.2013 г. на Държавната приемателна комисия /ДПК/ за установяване годността за
ползване на строежа, назначена със Заповед №РД-19-1101/12.09.2012 г. на Зам.-Началника на
Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, прекъсната със Заповед № РД-191364/09.10.2012 г. и продължена със Заповед № РД-19-599/09.04.2013 г. на Зам-Началника на
ДНСК, и предоставените ми правомощия със Заповед №РД-13-379/26.11.2012 г.
на
Началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО
на СТРОЕЖ:
„СЕРООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ /СОЙ/ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД"
ЕТАП 3: АБСОРБЕРЕН СЪД, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ №1, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ №2, ДВЕ
СГРАДИ СЪС ЗАЛА КРУ И ЗАЛА КИП И А, ПОДГОТОВКА НА ВАРОВИКОВА СУСПЕНЗИЯ
С ВАРОВИКОВИ СИЛОЗИ, РАЗТОВАРИЩЕ ЗА ВАРОВИК, ЕСКАЛАТОР, РЕЗЕРВОАР ЗА
ВАРОВИКОВА СУСПЕНЗИЯ И РЕСИВЕР ЗА ИНСТРУМЕНТАЛЕН ВЪЗДУХ,
РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОТКРИТО, ТРЪБНА ЕСТАКАДА, СВЪРЗВАЩА ПОМПЕНА СГРАДА
№1 (ЗОНИТЕ НА АБСОРБЕРА) И СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТРЪБНА ЕСТАКАДА НА СОЙ НА
БЛОКОВЕ 1- 4, ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ
Стоманен абсорберен съд; Мокър комин от стъклопластов (СКР) материал с укрепваща
стоманена конструкция,Помпени станции 1 и 2,Сграда за подготовка на варовикова суспензия
с варовикови силози, Сграда разтоварище, Резервоар за варовикова суспензия. Носеща
конструкция за асансьор, Кабелна и тръбна естакада с тръбопроводи и кабелни трасета, Нови
газоходи за вход към абсорбер, Сграда за съоръжение хидроциклон, Тръбопроводни системи,
Трансформаторни площадки за трансформатори Т35 и Т36, с инсталирани, силови
трансформатори Системи части Електрическа и КИП и А, Електрическа уредба средно
напрежение КРУб.ЗЬУ на СОЙ, Електрическа уредба ниско напрежение КРУ0.4ЬУ НН 01 и 02 на
СОЙ Център за управление на двигателите ЦУД 01 и 02 на СОЙ и ЦУД
находящ се в УПИ 1-1,5,6 , кв.З по ПРЗ на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД, в землището
на с.Ковачево, община Раднево, област Стара Загора и УПИ 1-1,2,3,4 , кв. 1 - по плана на
"ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД , в землището на с.Радецки, община Нова Загора, област Сливен.
ОДК 7.5-1-02

КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ №.

АРК 2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, регистрирано по фирмено дело
№1338/2000 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, ЕИК 123531939, със седалище и адрес
на управление с. Ковачево, община Раднево, представлявано от Георти Петков Христозов.
Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж
№РС-14/08.03.2010 г. и Заповеди № РС-22/19.04.2012 г., Заповед № РС-5/08.03.2012 г. и Заповед
№ РС-12/12.04.2012 г. на основание чл. 154 ЗУТ към Разрешение за строеж №РС-14/08.03.2010
г. издадени от Зам.-Министър на РРБ и Протоколи от 06.04.2011 г., 08.04.2011 г., 13.05.2011
г.,12.09.2011 г., 03.08.2012 г., 31.08.2011 г., 30.08.2012 г., 12.03.2012 г.,12.04.2011 г.,18.04.2011
г.,15.02.2012 г., 27.04.2012 г., 31.01.2012 г., 16.01.2012 г. и 27.08.2012 г. за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от извършените
проверки при достигане на контролираните проектни нива.
За строежа е предадена необходимата документация на основание чл.52, ал.5 ЗКИР, във
вр. с чл. 175, ал.5 ЗУТ, съгласно Удостоверение №99-5553-20-10-2115/30.08.2012 г. издадено от
Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Сливен.
Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.
20, ал.4 от Наредба №2/обн. ДВ,бр.72/2003 г./ и започват да текат от деня на издаване на
разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.З от Наредба №2/2003 г. , във вр. чл.160,
ал.4 и ал.5 ЗУТ.
При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.
Настоящото разрешение за ползване подлежи на обжалване по предвидения в чл. 215,
ал.1 и чл. 4 от ЗУТ ред, в 14 -дневен срок от съобщаването му, чрез органа, който го е издал,
пред Административен съд град Стара Загора.

ЗАМ.- НАЧАЛН

