
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4,ал2 ог Наредбата за условията и реда за извършване 
на Оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,ДВ 
бр.25/2003г.изм.и доп.ДАнка Велинова Георгиева,живуща : ул. 'Момина 
сълза”№1 1,с.Лозен, СО р-н Панчарево,гр.София.

СЪОБЩАВА

На засегнатото население,че има инвестиционно предложение

ЗА

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН №7- В 
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
ИППМП- СТОМАТОЛОГИЧНА, в партера на съществуваща жилшцна 
сграда,с

Местоположение: гр.София,СО р-н “Слатина”,м.Гео Милев”,кв. 149, 
УПИ П-183,

Админ.адрес: гр.София,кв. Гео Милев, ул.”Академик Никола 
Обрешков'\№2-партер. ,тел. 02 992 90 65,
/или 0896 677 355, danisting@abv.bg Димитрова-проектант/.

Писмени становища и мнения се приемат в 
РИОСВ,гр.София,п.к1618,бул. “Цар Борис III ” №136,ет. 10, 
e-mail :riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл.4,ал.З от Наредбата за ОВОС

mailto:danisting@abv.bg
mailto:riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Информация по чл.4,алЗ от Наредбата за ОВОС

1. Данни за Възложителя:
Анка Велинова Георгиева,живуща : 

ул.’’Момина сълза”№11,с.Лозен, СО р-н Панчарево, тел. 02 992 90 65,
/или 0896 677 355, danistingfr/) abv.bg Димитрова-проектант/.

2. Резюме на Предложението,в т.ч. описание на основните 
процеси.капацитет.обща използвана площ., посочва се дали е за ново инвестиционно 
намерениеи/или за разширение,или за изменение на производствената дейност,необходимост от 
други,свързани с основния предмет,спомагателниили поддържащи дейност и, в т.ч. ползване на 
съществуваща или необходимост от изграждане на нова инфраструктура
/пътища/улици,газопровод,електропроводи и др /, предвидени изкопни работилредполагаема 
дълбочина на изкопите,ползване на взрив.

Нашето инвестиционно предложение е: “  СМЯНА НА 
ПРЕДНАЗНА ЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН № 7 -  В АМБУЛА ТОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИППМП- 
СТОМА ТОЛОГИЧНА

Предмет на инвестиционното намерение е съществуващ МАГАЗИН 
№7в партера на жил.сграда лаул. ”Академик НиколаОбрешков"№2,кв.Гео 
Мил е в,СО р-н Слатина. Застроената площ на магазина е 26.91м2.
Обектът ще функционира,като лечебно заведение за извънболнична 
помощ,съгласно Закона за лечебните заведения.За тази цел досегашното 
магазинио помещение ще се раздели на две части, чрез лека ПВЦ преграда 
със стъклопакет. По-голямата част ще бъде стоматологичен кабинет,а 
по-малката -приемно/чакалня/. Тоалетната е съществуваща. Обособеният 
кабинет ще бъде оборудван с необходимите за дейността на 
Амбулаторията апаратура и мебели .стоматологичен стол,
,аспирационен компресор, автоклав за стерилизация, автоматичен 
слюноот делител , шкафове за съхранение на инструменти и медикаменти, 
подвижи а стоматологична масичка,хладилник за съхранение на 
медиц.материали,контейнер за отпадъци и прочее.

Амбулаторията ще бъде захранена с вода от съществуващата 
сградна водопроводна мрежа.Отпадъчните води от дейността на 
Амбулаториятаще се отвеждат в градската канализационна система.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 
друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 
инвестиционното предложение:

Няма
4. Местоположение на площадката

населено място,община,квартал,поземлен имот,географски координати , /по възможност във 
WGS 1984/,собственост,близост до или засягане на защитени териториии територии за опазване 
обектите на културното наследство,очаквано фанегранично въздействие,схема на нова или 
промяна на съществуваща пътна инфраструктура:



Обектът “АМБОЛАТОРИЯЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
ИППМП- СТО МА ТОЛОГИ ЧНА, се намира е партера на съществуваща 
жилищна сграда,в гр. София, СО р-н “Слатина",м.Гео Милев\квА49,
У ПИ II-183, по плана на гр.София и представлява недвижим имот,със 
Застроена площ 26.91м2, собственост на Възложителя.

5. Природни ресурси,предвидени за използване по време на
СТрОИТеЛСТВОТО И експлоатацията, предвидспо водовземане за питейни.промишлени и 
други нужди-чрез обществено водоснабдяване/ВиК или друга мрежа/ и /или от повърхности 
води, и/или подземни води, необходим и количества, съществуващи съоръжения или 
необходимост от изграждане на нови:

По време на преустройството и строително -монтажни работи 
, както и след това при експлоатацията на обекта, ще се ползва питейна 
вода, доставена чрез водопроводната инсталация. Също така 
инвестиционното предложение не включва 
използване,съхранение,транспорт,производство и работа с 
материали,които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето 
на хората.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за 
тяхното третиране:

Отпадъците,при експлоатацията на обекта са смесени битови 
отпадъци - не опасни,събирани и извозвани от лицензирана фирма. IIе се 
предвижда допълнителна обработка.Настоящото инвестиционно 
намерение не предвижда излъчване на шум и вибрации над 
допустимите,както и на светлинни,топлинни или електромагнитни 
излъчвания.

7. Очаквани количества и тип отпадни води /битови/промишлени/, 
предвиден начин на тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение/станция,заустване 
в канализация/воден обект,собствена яма или другохезонност и др.

Отпадните води ще се отвеждат чрез съществуващата 
сграднаканализационна инсталация -  в градската канализационна мрежа.

Възложител:
/Анка Велинова Георгиева/


