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От „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София , ул. „Кукуш” № 1, ЕИК131468980, представлявано от 
Александър Василев Димитров ~ Главен Изпълнителен Директор,

Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа 
с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги.

С оглед на ефективното развитие на мрежата на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД и необходимостта 
от своевременно подобрение на телекомуникационната инфраструктура в района на Столична 
Община -  р-н „Слатина“, Ви уведомяваме за инвестиционното намерение за преустройство и 
модернизиране на телекомуникационно съоръжение на „„МОБИЛТЕЛ” ЕАД , находящо се 
върху административна сграда с адрес УПИ VI “За спортен комплекс“, кв. 17 по плана на гр. 
София, р-н „ Слатина“, бул. „Асен Йорданов“ № 1 .

Уведомяваме Ви, че фирма „МОБИЛТЕЛ” ЕАД има следното инвестиционно 
предложение:

Преустройство на съществуваща базова станция SOF0026.A „БАН ЦСКА” на
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД

Строежът представлява преустройство на съществуваща базова станция на 
покрива на административна сграда с адрес УПИ VI “За спортен комплекс“, кв. 17 по 
плана на гр. София, р-н „ Слатина“, бул. „Асен Йорданов“ 3Y® I. Преустройството се 
състои в подмяна на антените с друг тип и подмяна на технологичното оборудване с нов 
тип оборудване.

Обектът оказва незначително въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, 
алЛ от Закона за опазване на околната среда не подлежи на екологична оценка на 
въздействието върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване 
на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. След пускането на 
базовата станция в пробна експлоатация, обектът подлежи на санитарен контрол чрез 
практически измервания за проверка на плътността на мощностите на електромагнитните 
полета, съгласно изискванията на чл.9, ал.2 от Е[аредба № 9 от 14.03.1991г. за пределно 
допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно- 
защитни зони около излъчващи обекти на Министерство на здравеопазването и Министерство 
на околната среда. у

С уважение, / / /
Петър Петров
Пълномощник на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД 
тел: 0882 881 961
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CO Район Слатина

Кмета на Столична Община 

р-н „Слатина“

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение

От „МОБИЛТЕЛ” ЕАД,
гр. София , ул. „Кукуш” № 1
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възлооюителя -  физическо лице/

ЕИК 131468980, ИН по ДДС BG131468980,
/  седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр. София , ул. „Кукуш” № 1 
телефон, факс и e-mail: 0882 881 961, ppetrov_ati@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата -  възложител: Александър Василев

Димитров -  Главен Изпълнителен Директор

Лице за контакти: Петър Петров, тел : 0882 881 961

Уведомяваме Ви, че „МОБИЛТЕЛ” ЕАД има следното инвестиционно предложение: 
Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz 
SOF0026.A „БАН ЦСКА”

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение:
Преустройство на съществуваща базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД

2. Резюме на предложението:

Строежът представлява преустройство на съществуваща базова станция на покрива 
на административна сграда с адрес УПИ VI “За спортен комплекс“, кв. 17 по плана на гр. 
София, р-н „ Слатина“, бул. „Асен Йорданов“ № 1. Преустройството се състои в подмяна 
на антените с друг тип и подмяна на технологичното оборудване с нов тип оборудване.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

4. Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, землище, поземлен имот, 
собственост/. Характеристика на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите: 
Намираща се върху административна сграда с адрес УПИ VI “За спортен комплекс“, кв.
17 по плана на гр. София, р-н „ Слатина“, бул. „Асен Йорданов“ № 1;

5. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 
Въвеждане в експлоатация -  1 година.

6. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа; близост до или засягане на 
защитени територии; защитени зони:

Уважаеми г-н КМЕТ,

mailto:ppetrov_ati@abv.bg

