
Ua ^ . 9-1
CO Район Слатина 

ьул. Шипченски проход 67 
* РСЛ16-ТД26-1885 
от 09.1 1 . 20 1 6  
Справка: www.so-slatina.org 
Потреь. код:L1E1CBC08OE

УВЕДОМЛЕНИЕ

От “Радстрой Слатина“ЕООД

седалище и адрес на управление:гр.София, р-н Студенски, ж.к.Дървеница, 
ул.“Пловдивеко поле“№19, вх.А, ет.6, ат.8 ЕИК 203996612

Лице за контакти Иван Николов -  Управител 

тел:0897855794, e-mail: partnior2000@mail.bg

Иа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условия та и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и дои.) 

Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

ОБЕКТ ’’Топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради с офиси, гаражи, 

ателиета, подземен гараж и допълващо застрояване“

Местоположение: УПИ 11-1059, кв.247А, м .иХр.Смирненски - С л а т и н а С О ,  р-н 

Слатина

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, 

предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно 

проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;

2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на 

Вашата община/район/кметство.

Дата: 09.11.2016 г.

http://www.so-slatina.org
mailto:partnior2000@mail.bg


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба 

за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„РАДСТРОЙ СЛАТИНА“ЕООД, със седалище и адрес на управление: 
гр.София, р-н Студентски, ж.к."Дървеницаи, ул."Пловдивско поле"№19, 
вх.А, ет.б, ат.8, вписано в ТР с ЕИК 203996612, представлявано от 
Управителя Иван Николаев Николов

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 
Топлозахранване и абонатни станции за жилищни сгради с офиси, 

гаражи, ателиета, подземен гараж и допълващо застрояване в УПИ II- 

1059, кв.247А, м. “Хр.Смирненски-Слатина“  СО, р-н Слатина, гр.София 
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Иван Николов —управител 0897855794 

гр.София, ж.к.“Дървеница“, ул.“Пловдивско поле“№19, вх.а, ет.б, ат.8,

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -  1618, 
бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

/лице, адрес, телефон/

mailto:riosv@riew-sofia.org


Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

от „РАДСТРОЙ СЛАТИНА“ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.София, район 
„Студентски“, ж.к.“Дървеница“, ул.“Пловдивско поле“№19, вх.А, ет.6, ат.8 вписано в ТР с ЕИК 
203996612, представлявано от Управителя Иван Николаев Николов, съгласно нотариален акт за 
учрсдаване право на строеж №44, том IV, рег.№8101, дело№543/12.05.2016 г., вписан в СВ с 
рег.№>27350/12.05.2016 г., акт №39, том LX 111, д.№ 19624

Във връзка с изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003 г, изм. и дои.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно
предложение:

Топлозахранване и абонатни станции за жилищни сгради с офиси, гаражи, ателиета, подземен 
гараж и допълващо застрояване в УПИ 11-1059, кв.247А, м.“Хр.Смирненски -  Слатина“ СО, р- 
п Слатина, гр. София

Местонахождение: гр.София, СО -  р-н Слатина, УПИ 11-1059, кв.247А, м.“Хр.Смирненски -  
Слатина“
Данни за възложителя: „РАДСТРОЙ СЛАТИПА“ЕООД, със седалище и адрес на управление, 
гр.София, район „Студентски“, ж.к.“Дървеница“, ул.“Пловдивско поле“№19, вх.А, ет.6, ат.8 вписано 
в ТР с ЕИК 203996612, представлявано от Управителя Иван Николаев Николов

Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ.
Инвестиционният проект представлява ново инвестиционно предложение за изграждане на 
топлопроводно отклонение 2076/140 от камера № КХС 28-2 по предварително проучване № 2547/ 
27.05.2016 г. и писмо ПП-151 /30.05.2016 г. от „Топлофикация - София“ ЕАД. Топлопроводът до 
сградата ще се изгради с предварително изолирани тръби с диаметър 2076/140. В частта на 
топлопровода преминаващ в камерата, сутерена и абонатните станции тръбите са безшевни с 
диаметър съответно 2076x4 и 2060,3x4. Изолацията ще се изпълни с тубос от минерална вата с 
делелина 5 =50 мм за 2076x4 и 6=50 мм за 2060,3x4. В камерата ще се монтира спирателна арматура. 
Полагането на топлопровода ще се изпълни безканално в предварителен изкоп върху предварително 
положен и трамбован пясък.
В проекта са предвидени две индиректни абонатни станции с пластинчати споени топлообменници за 
отопление и бгв. Топлопреносната мрежа не създава шум и няма полета на лъчение.
Изграждащият се топлопровод е от втора група съгласно Наредба №15 за Техническите правила и 
нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлонна енергия (чл.ЗЗ, т.2) обн.ДВ бр.68/28.07.2005 г.

С инвестиционното намерение не са предвидени за използване природни ресурси по време на 
строителството и експлотацията. Топлопроводът за захранване на сградата провежда водни 
количества от съществуващата топлопреносна мрежана гр.София, собственост на „Топлофикация - 
София“ЕАД


