ЙОРДАНКА МИТЕВА
Главен инженер, отдел „Инвестиции, строителство, екология“

Образование: Магистър-инженер от Московски Енергетически институт, Москва
Постъпил: 04/2018г.
Профил:
 Координира дейностите по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и
строителство на обекти за техническата и инженерна инфраструктура.
 Съгласува и одобрява на основанията и по реда на Глава осма, Раздел II от ЗУТ
инвестиционни проекти за: (1) обекти на техническата инфраструктура, включващи
трафопостове, абонатни станции, в които са разположени такива обекти, както и обекти
на електронните съобщителни мрежи и съоръжения, вкл. базови станции на
телекомуникационни оператори; (2) обекти на инженерната инфраструктура, които
преминават по улици, преносни проводи и проекти за дворни инженерни мрежи, както
и инвестиционните проекти за обекти на подземната инженерна инфраструктура;
 Съгласува и одобрява на основание чл. 141, ал. 1, чл. 144, ал. 3 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ във
връзка с чл. 64, ал. 4 от ЗУТ инсталационни проекти за вътрешни инсталации на
обектите по предходния раздел;
 Издава разрешения за строеж на основание чл. 148, ал. 2 от ЗУТ за изграждане на улици
от второстепенната улична мрежа и обекти на инженерната и техническа
инфраструктура към тях;
 Съгласува на основание чл. 141, ал. 1 от ЗУТ, преди внасянето им за одобряване,
инвестиционни проекти на сгради, мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура по чл. 68, ал. 1 от ЗУТ;
 Презаверява разрешенията за строеж за обектите по предходните раздели на
основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ;
 Отразява със забележка в издаденото разрешение за строеж допуснатите изменения в
одобрение инвестиционен проект за строежите от предходните раздели на основание
чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;
 Одобрява инвестиционни проекти в предвидените в чл. 73, ал. 1 от ЗУТ случаи на
основание чл. 145, ал. 1 от ЗУТ;
 Поддържа регистър на издадени разрешения за строеж и регистър на въведени в
експлоатация строежи от предходните раздели - съгласувано с главния архитект - на
основание чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Приемно време: всяка сряда от 10:00 до 12:00
За контакт: +359 725 602 11; стая 4, ет. 1

