ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „ИГРО –ШАИН”ЕООД,
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)
Гр. Варна, ул. Еделвайс , №4; ЕИК:103821398
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес:
Гр. Варна, ул. Еделвайс , №4
„ИГРО –ШАИН”ЕООД
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888388426
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Дияна Христова Йорданова
Лице за контакти:.Станка Чикова,0888388426

Уведомяваме Ви, че „ИГРО –ШАИН”ЕООД, има следното инвестиционно
предложение: „Вътрешно преустройство на обект за обществено хранене с идент.
№51500.502.185.8.4 в магазини за промишлени стоки и офис” в УПИ ХVІІІ371,кв.60 по плана на гр. Несебър, ПИ 51500.502.185 по КК” с възложител: „ИГРО
–ШАИН”ЕООД.
Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда се промяна предназначението на част от самостоятелен обект с
предназначение за заведение за обществено хранене в два магазина за
промишлени стоки и офис.
1. Резюме на предложението :
Инвестиционното предложение е ново за възложителя и е свързано с
преустройство и промяна предназначението на част от самостоятелен обект с

предназначение за заведение за обществено хранене в два магазина за
промишлени стоки и офис.
(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:
Функционалното решение и предвидени СМР касаят:
Бившите зала за клиенти, умивалня, мокър бюфет и част от
подготвителното помещение се преустройват в два магазини за промишлени
стоки. Бившата кухня, битовка и склад се преустройват в офис със самостоятелен
санитарен възел и кухненски бокс. Останалите помещения запазват
предназначението си. Преустройството се изразява в следното:
-Премахват се неносещи стени, обособяващи технологичните
помещения/подготвителни, кухня, умивалня, мокър бюфет/ на бившето заведение
за хранене.
-Чрез нови преградни стени се обособяват магазините за промишлени
стоки, заедно със склад и санитарен възел във всеки един от тях.
-Подменя се съществуващата дограма към улицата и се монтират нови
витрини за директен достъп до магазините.
-Складът до кухнята се преустройва в антре към новопредвидения офис.
Подменя се входната му врата.
-Битовката и санитарния възел се преустройват в санитарен възел с достъп
от антрето на офиса.
-Частта от подготвителните помещения, прилежаща към кухнята се
преустройва в кухненски бокс към офиса.
Останалите складови помещения, които не се включват в настоящата
разработка, запазват своето предназначение и се включват към площта на офиса
като обект.
При преустройството се обособяват следните самостоятелни обекти:
Магазин за промишлени стоки 1- 38.50кв.м.
Магазин за промишлени стоки 2 -43.60кв.м.
Офис с площ 35.5.кв.м. и складови помещения-52.58кв.м./общо/.
Преустройваните помещения са част от масивна монолитна жилищна
сграда и пристройка към нея.
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:

Приложена е схема №15-75941-22.02.2017г. на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
В СГРАДА 158/17.05.2017г. с идентификатор 51500.502.185.8.4 с допуск за
проучване и проектиране на вътрешно преустройство на обект за обществено
хранене с идент. №51500.502.185.8.4 в магазини за промишлени стоки и офис” в
УПИ ХVІІІ-371,кв.60 по плана на гр. Несебър, ПИ 51500.502.185 по КК.(арх. В.
Димов).
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)
Гр. Несебър; Община Несебър; УПИ ХVІІІ-371,кв.60 по плана на гр.
Несебър, ПИ 51500.502.185 по КК. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА
158/17.05.2017г. с идентификатор 51500.502.185.8.4, одобрен със Заповед №РД-1846/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със
Заповед КД-14-02-1561/03.09.2012г. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на
имота:гр. Несебър, ПК 8230, ул. „Хан Крум” №16, ет.1, който самостоятелен обект
се намирав сграда №8, разположена в подземен имот с идентификатор
51500.502.185 с обща площ 134.68кв.м. на самостоятелния обект за обществено
хранене, ведно с прилежащи части: 27.20 кв.м.идеални части от общите части на
сградата.
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 от повърхностни води, и/или
подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост
от изграждане на нови)
Сградата е съществуваща. Водоснабдява се от градската водопроводна
мрежа на гр. Несебър с питейна вода от деривация Камчия. Съоръженията са
съществуващи. Ще се изготви част:ВиК за вътрешно преустройство на
водопровозните съоръжения.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
При преустройството ще се наложи разбиване наненосещи стени, при което
се очаква локално замърсяване на околния въздух вътре в сградата с ФПЧ по
време на преустройството.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
При осъществяване на строителните дейности се очаква да се формират
временно смесени строителни отпадъци от:17 01 01-бетон, 17 01 02-тухли,
керамични изделия, фаянсови плочки, 17 01 07-смеси от бетон, тухли, плочки,
различни от упоменатите в 17 00 06, 17 02 01- дървесен материал, 17 02 02-стъкло
и др.При осъществяване на битовата дейност ще се формират само битови
отпадъци-код 20 03 01.Не се очаква да се формират опасни и производствени
отпадъци.За третиране и направление на строителните отпадъци ще се изготви
План за управление на строителните отпадъци, в който ще се опише им .Битовите
отпадъци се събират и транспортират съгласно схемата изготвена и приета от
Община Несебър, която има организирано сметоизвозване и разделно събиране на
битовите отпадъци.
Строителните отпадъци ще се извозват на Преповарна станция Несебър
след разрешение от Общива Несебър.
По време на експлоатацията на обекта ще се генерират отпадъци от
опаковки (предвижда се да се продават само пакетирани стоки, без насипни
такива) основно от хартия и картон код 15 01 01, пластмаса-код 15 01 02.
8. 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.)
Формираните отпадъчни води от сградата се заустват в ГК на гр. Несебър.
Не се променя схемата на канализационната система. Предстои съгласуване на
преустройството в част:ВиК от оператора ВиК ЕАД.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
Неприложимо.
(в случаите по чл. 99б 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)

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

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2
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 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

4. Електронен носител – 1 бр.

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.

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

(подпис)

