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УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от М А Р и Д К Р
адрес:

(име, адрес и телефон за контакт)
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(седалище)
ес :
щ н
Пълен по е ски адр
Телефон, факс и ел. поща (e•mail):
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложнтел:
Лице за конта1m1:
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕI<ТОР,
Уведомяваме Ви, че , като частни лица, имаме следното инвестиционно предло�1сение:
Строителството на еднофамилна �,силищна сграда във в.з. Врана-Герман, район Панчарево,
гр. София.
Хараrnристика на инвесгиционното предложение:
1. Резюме на предложението : Строителство на нова еднофамилна жилищна сграда с РЗП
260кв.м.. Въз основа на издадена виза за проектиране от гл. архитект на район
Панчарево, предвиждаме застрояването на двуеmа:>Jсна къща със стоманобетонова
конструкция с застроена площ от 120кв.м. Инвестиционото намерение не попада в
обхвата на Прило:>JСение 1 и Приложение 2 към закона за опазване на околната среда.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение иnи изменение на произво11ствената
дейност съгласно приложение № J или приложение № 2 към Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други
свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи,
предполагаема ,цьлбочина на изкопите, ползване на взрив:
Сградата е с предназначенtш за жилищно обитаване. Сградата е без сутерен и се
фундира на дълбочина /ООсм от естествения терен, 1юито има равнинен характер.
Изкопаните маси в размер на около JЗОl<)lб.м. изцяло ще се използват за вертикална
планировка в парцела.
За инсталационата обезпеченост на сградата ще се направи външна връзка със
съществуващ електропровод(според инструкции на ЧЕЗ Разпределение), изгред11а лма и
водоснабдяване от собсвен водоизточник- сонда:нс с дълбочина ЗОм.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устроl!ствен или друг план деllности в обхвата
на въздеl!ствие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на
съrласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Липсват.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линеl!ии обекти се посочват
засегнатите общини/раl!онн/кметства, географски координати или правоъrълни
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане
на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано
трансrранично въздеl!ствие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура)
Сградата се предвижда за застрояване в парцел с идентификатор 1483/.6504.496 вм с.
Герман, в.з, Врана-Герман, район Панчарево, гр. София .

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи
съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
Предвижда се водовземане за собствени нужди в сьответие с по чл.43, ал.2 от Закона
за водите. За целта се предвижда сондаж с приблизителна дълбочина ЗОм.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Вещества свързани с конвенционално монолитно строителство и нормалното битово
екплатиране. За обекта не се изисква ПУСО.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
8.

Липсват дО1111и за вредuи емисии във въздуха. Oбellma се отоплява и Ю1uматизира чрез
агрегати на електрическ а енергия.

11ицензиран пощенски оператор.
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