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ОБЯВА 

 
   до заинтересованите лица и общественост 

 

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

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

доп.) 

 

от „Монтеканал България 3” ЕООД, ЕИК 175066093, със седалище и адрес на 

управление: град София, район „Младост”, ж.к. Младост 3, ул. „Филип Аврамов” №17, бл. 

Търговски център „МТЦ-Кондор, ет сутерен. 

(седалище и единен идентификазионен номер на юридическото лице) 

 

Пълен пощенски адрес (адрес за кореспонденция): гр. София, район „Изгрев”, ул. 

„Николай Хайтов” №34, ет. 1, 1172 

Телефон, факс и ел. Поща (e-mail): 0877 82 87 44 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Милко Янчев 

Лице за контакти: Нина Иванова  

  

     СЪОБЩАВА 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на:  

Многофункционална сграда с хотелска част, офиси и подземни гаражи в УПИ VІІІ-

401, 267 „за офиси, КОО и ПГ” (ПИ с идентификатор 68134.401.267), кв. 17, м. ГГЦ 

зона Г-14, СО район „Оборище”, Столична община. 

Кратка информация: 

Новопроектираната сграда ще се състои от 8 надземни нива с хотелска част. Предвиждат 

се и подземни паркинги, като достъпът е от ул. „Екзарх Йосиф”. Обемът и силуетът на 

сградата ще е изцяло съобразен с градоустройствените показатели на зоната. На партерно 

ниво ще са ситуирани конферентни зали и обслужващи помещения на хотела. На горните 7 

нива ще са разположени хотелски стаи, както и помещения с обслужваща функция. 

Конструкцията ще е от монолитен стоманобетон. 

Обектът е разположен в УПИ VІІІ-401, 267, кв. 17, м. ГГЦ зона Г-14, район „Оборище”, 

Столична община. 
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На север имотът граничи с имот УПИ ІІ-7, на юг с ул. „Екзарх Йосиф”, на изток с УПИ 

VІІ-за административна сграда, на запад с УПИ ІХ-19. 

Транспортен достъп: Достъпът до обекта ще се осъществява посредством вход/изход, 

разположен откъм улица „Екзарх Йосиф”, с която имотът граничи на юг. 

Отопление: Предвижда се топловъздушно отопление на ток. В Санитарните помещения и в 

помещенията без осигурена естествена вентилация, за които нормативно се изисква такава, 

се предвижда механична смукателна вентилация. 

Ще се предвидят всички мерки за постигане на висока енергийна ефективност. 

Електрозахранване: Електрозахранването на сградата ще се обезпечи от 

електропроводни линии в близост до имота. 

Водоснабдяване: Водоснабдяването на обекта за питейнобитови нужди ще се осъществи 

от съществуващ водопровод, чрез изграждане на ниво СВО.  

Отвеждане на отпадъчни води: Отпадно-битовите води ще се заустват в съществуващ 

битов канал. 

Не се предвижда използване на взрив. 

 /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

За контакти: Нина Иванова, гр. София, ул. „Николай Хайтов” №34, ет. 1, тел: о077 82 87 

44 

   /лице, адрес, телефон/  

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар 

Борис ІІІ” № 136, ет. 10, е-mail: riosv@riew-sofia.org 

 

Приложение:  

 

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС (в един екземпляр на хартиен 

носител и два екземпляра на електронен носител); 

2. Част Б – за инвестиционни предложения (в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1 

от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

Защитените зони (ПМС №201/2007г. ДВ бр. 73/2007г.); 
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