
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от  Ейч Ай Инженеринг ООД, ЕИК 175229722,  

адрес София - 1680, бул. Гоце Делчев 57, тел: 02 489 4656 

(име, адрес и телефон за контакт) 

Пълен пощенски адрес: София - 1680, район Красно Село, кв. Белите Брези, бул. Гоце Делчев 57 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  r.baychev@hiengineering-bg.com  

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Росен Байчев 

Лице за контакти: Росен Байчев, тел: 0887 617 305, email: r.baychev@hiengineering-bg.com  

  

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖO ДИРЕКТОР, 

  

Уведомяваме Ви, че представляваното от мен дружество Ейч Ай Инженеринг ООД 

има следното инвестиционно предложение: 

Енергийно обновяване на сграда, собственост на дружеството, с финансиране по линията 

на Механизма за обновяване и устойчивост на МРРБ по Национален План за 

възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика“   

mailto:r.baychev@hiengineering-bg.com
mailto:r.baychev@hiengineering-bg.com


Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Обновяване и довършителни работи, целящи подобрение на енергийната ефективност, според 

изискванията на ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 

НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, С 

ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

на МРРБ, на двуетажна сградас РЗП 972 кв.м.,, собственост на дружеството, ситуирана в 

Индустриална зона Казичене, София-1532, идентифицируема с кадастрален номер 

35239.6110.1365.1, ситурана в УПИ с кадастрален номер 35239.6110.1365, собственост на 

дружеството.    

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно 

приложение № 1 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 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Извършване на строително-монтажни дейности, целящи подобряване на енергийната 

ефективност на съществуваща сграда, включващи следните мерки: изолационни дейности по 

външна фасада и покрив със тандартни материали, подмяна на силно амортизирана дограма, 

осъвременяване на системи за отопление и вентилация, оползотворяване на енергия от 

възобновяеми източници и пр. Всички мерки са предвидени в контекста и обхвата на 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В 

СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, С ФИНАНСИРАНЕ ПО 

ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ на МРРБ. 

Посочените мерки ще се реализират в сградата и прилежащите и зони, които са в рамките на 

УПИ35239.6110.1365, собственост на дружеството, и не изискват изграждане на нова 

техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени 

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите или ползване на взрив.  

Описание на сградата, обект на инвестиционното предложение: ДВУЕТАЖНА СГРАДА, с РЗП 

972 (деветстотин седемдесет и два) квадратни метра, с размери 12/42/6,50 метра, построена на 

два етажа,без сутерен, състояща се от: на първо ниво (партер) - два склада, една обща складова 

част и битови помещения, и на второ ниво - канцелария с кухненски офис и обща складова част, 

която СГРАДА е заснета и обозначена с идентификатор 35239.6110.1365.1, съгласно 

Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/21.12.2010г., 

издадена от Изп. директор на АГКК, с последно изменение на КККР засягащо сградата от 

29.10.2019г., с адрес: село Казичене, Столична община, район „Панчарево”, ул. „Индустриална 

Зона”, разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6110.1365, със застроена площ 508 

(петстотин и осем) квадратни метра, брой етажи: 2 (два), предназначение: Промишлена сграда 

Законова рамка: Описаното инвестиционно предложение е съгласувано и отговаря на 

изискванията на приложимото законодателство включително и следните нормативни актове: 1. 

Закон за устройство на територията/ЗУТ/; 2. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; 3. • Наредба № 4 

от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 4. Наредба № 1з-1971 



от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар и в съответствие и според обхвата на издадените разрешителни актове от 

съответните компетентни органи. 

Интерференция със съседни обекти и градска инфраструктура: Сградата е разположена напълно 

в поземления имот и има отстояние от границите на имота. Имотът граничи от изток и юг с 

пътна инфраструктура, но поради достатъчното отстояние на сградата от границите на имота, 

изпълнението на мерките ще се извършва напълно в рамките на имота и няма да засегне 

проходимостта на съседните улици или други инфраструктурни обекти.  

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Всички мерки по сградата, обект на инвестиционното предложение, ще се извършат в рамките 

на прилежащия поземлен имот, собственост на дружеството. Не ни е известно за съществуване 

на други инвестиционни дейности, които биха търпели въздействие от изпълнението на ашето 

предложение. 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 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 трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Село Казичене, Столична община, район „Панчарево” п.к. 1532, ул. „Владимир Висоцки“ и „24-

ти Май“.  

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) 

По време на строителството ще се използват стандартните строителни материали. По време на 

експлоатацията се използва вода за битови нужди. 

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: 

няма 

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

няма 

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



През строителния период ще се образуват минимални количества смесени отпадъци, основно 

опаковки на вложените материали. 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение 

и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден 

обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

В района няма изградена канализация и отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна септична 

яма. Периодично ще се изгребват от лицензиран оператор и ще се транспортират до най- 

близката ПСОВ . 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

няма 

 -------- 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 

на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

Интернет връзка (линк) към сайта на дружеството и в частност – кум уведомлението ни за 

инвестиционно намерение:  

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 



3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; - 2 

бр. удостоверения от Имотен регистър, удостоверяващи правото на собственост върху сградата 

и поземления имот. 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. (флаш памет) 

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

  

Дата: ………………….                                               Уведомител: ………………………… 

                                                                                                                (подпис) 

  

 

 

 

 


