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��

Уведомяваме�Ви,�че�„БЪЛГЕРИЪН�ПРОПЪРТИ�ДЕВЕЛЪПМЪНТС“�ЕООД�

има�следното�инвестиционно�предложение:�

ЦЕНТЪР�ЗА�СЪХРАНЕНИЕ�НА�ДАННИ�-�ДЕЙТА�ЦЕНТЪР�С�ОФИСИ�И�ТРАФОПОСТ��

В�УПИ�VIII-1166„за�логистичен�център,�център�за�съхранение�на�данни,�офиси�и�трафопост“,�кв.�4a,�м.�
„НПЗ�ИСКЪР�–�СЕВЕР-I,II,III�ЧАСТ““,�РАЙОН�ИСКЪР,�СТОЛИЧНА�ОБЩИНА�

�

Характеристика�на�инвестиционното�предложение:�

1.�Резюме�на�предложението:�

Сградата�ще�бъде�новоизградена�в�УПИ�VIII�–�1166�„за�логистичен�център,�център�за�съхранение�на�данни,�
офиси� и� трафопост“� в� кв.4a,� м.� НПЗ� Искър� -� Север,� район� “Искър“,� Столична� община,� част� от� ПИ� с�
идентификатор� 68134.1502.1166�по�КККР�на� гр.София.�На�север�имотът� граничи�със�съществуваща�улица,�
на�юг�и�изток�граничи�с�улица�по�регулация,�на�запад�е�разположена�съществуваща�сграда,�функционираща�
като�ЦЕНТЪР�ЗА�СЪХРАНЕНИЕ�НА�ДАННИ�И�АДМИНИСТРАТИВНА�ЧАСТ(„ДЕЙТА-ЦЕНТЪР“),�собственост�
на�Екуиникс�България�Дейта�Сентърс�ЕАД.�

Новопроектираната� сграда� ще� се� разположи� предимно� в� централната� � част� на� имота� при� спазване� на�
изискванията�за�устройствената�зона�и�одобрения�ПУП-ИПРЗ.�



…………………………………………………………………………………………………..………...�
(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:�

Сградата� е� свободностояща,� с� височина� до�15м,� застроена� площ� до�2000м2�и� планирана�РЗП� до�6000м2.�
Предназначена�e�за� съхранение�и�поддръжка�на�сървърни�инсталации.�Предвижданията�са�изграждане�на�
две�нива�свързани�с�асансьор�и�стълбище.�Освен�товароразтоварната�зона�на�първо�ниво,�в�останалата�си�
част� те� са� с� идентично� разпределение� -� коридори,� помещения� за� сървъри,� помещения� за� гасителни�
инсталации,� захранващ� блок,� разпределителни� табла,� UPS� помещения,� батерии,� дизел-генератори,�
санитарни�и�технически�помещения.�

Конструкцията�на�сградата�е�смесена�–�сглобяеми�стоманобетонни�елементи�(греди,�колони,�цокли,�подови�
конструкции,� фундаменти),� монолитни� части� около� отвори� и� в� зони� с� голямо� натоварване� и� стоманена�
конструкция� за� част� от� товаро-разтоварната� зона� и� външните� и� покривни� технически� помещения.�
Фундирането�се�осъществява�изкопно,�на�кота�около�-4.00м.�

Външните�стени� се�предвиждат�със�стоманобетонен�цокъл,�фасадни�термопанели�с�дебелина�min�15�cm�с�
пълнеж�от�минерална�вата.�Част�от�фасадата�ще�се�изпълни�с�обшивка�от�алуминиева�ламарина�с�пълнеж�
минерална�вата�15см;�

Вътрешните�ограждащи�стени�са�предвидени�от�гипсокартон,�масивни�стени�от�тухлена�зидария�с�дебелина�
25�cm�и�прегради�от�стъклени�витрини�с�вградени�врати�с�предвидени�мерки�и�решения�за�намаляване�на�
шумовото� натоварване� до� нормативните� граници.� Подовите� покрития� включват� бетонова�настилка� с�ESD�
полимерна� настилка,�мокетни�настилки� в�работните� помещения,� гранитогресни�плочи� в� мокри�помещения.�
Завършването�на�таваните�е�предвидено�с�растерни�плочи�и�видима�конструкция�покритие�мокет.�

Покривът� е� плосък,� изолиран� чрез� елементи� за� послоен� монтаж,� достъпен� е� през� външни� метални�
евакуационни�стълбища�и�се�отводнява�чрез�гравитачна�тръбна�система.�На�него�е�разположена�голяма�част�
от�ОВК�оборудването.�

В� имота� се� предвиждат� и� съпътстващи� съоръжения� –� трафопост,� дизел-генератор,� водомерна� шахта,�
подземни� резервоари� за� пожарогасителна� инсталация� и� за� дизелово� гориво,� каломаслоуловител� и� др.�
Предвидени�са�денонощно�видеонаблюдение�и�площадково�осветление.�Предвижда�се�автомобилен�паркинг�
за�служители�и�клиенти�с�до�30�паркоместа,�от�които�необходимия�брой�за�хора�с�увреждания,�както�и�места�
за�велосипеди.�Целият�имот�е�ограден�с�ажурна�ограда�с�височина�220�cm,�вкл.�масивен�цокъл�60�cm,�а�при�
входа�се�предвиждат�пропускателни�съоръжения�-�бариери�

Персоналът�общо�за�сградата�се�състои�от�до�15�души.�

Транспортен�достъп:�Достъпът� до� имота�ще� се� осъществява� от� вход-изход� откъм� съществуваща� улица�
“Поручик�Неделчо�Бончев“.�

Електрозахранване:� Електрозахранването� на� сградата� ще� се� обезпечи� от� новоизграден� трафопост,�
захранен�от�съществуващи�в�близост�до�имота�електропроводни�линии�(СрН).�

Отопление:��Предвижда�се�сградата�да�се�отоплява/охлажда�с�електрически�системи.�

Водоснабдяване:�Водоснабдяването�на�обекта�за�питейнобитови�нужди�ще�се�осъществи�от�съществуващ�
водопровод,�чрез�изграждане�на�сградно�водопроводно�отклонение�на�градската�мрежа.�

Канализация:�Отпадно-битовите�води�ще�се�заустват�към�съществуващ�уличен�канал,�посредством�сградно�
канализационно�отклонение.�

На�обекта�няма�да�се�извършват�взривни�работи.�

�

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:�

При�процедиране�на�ПУП�за�образуване�на�УПИ�VII-1165�и�VIII-1166�по�подадено�уведомление�за�изготвяне�

на� план/програма� е� издадено� становище� на� РИОСВ� с� №586-1001/02.03.2020,� съгласно� което� не� е�



необходимо�провеждане�на�процедура�по�глава�II�от�наредбата�за�ОС.�

За�имота�има�одобрен�от�СОС�ПУП�–�ИПРЗ�за�УПИ�VIII-1166�–�за�логистичен�център,�център�за�съхранение�
на�данни,�офиси�и� трафопост,�кв.�4а,�м.�НПЗ“Искър-Север“,�район�“Искър“�с�Решение�589/�26.11.2020� г.�на�
СОС.�
�

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)�

Инвестиционното�намерение�ще�се�реализира�в�гр.София,�Столична�община,�район�Искър,�УПИ�VIII�–�1166�
„за�логистичен�център,�център�за�съхранение�на�данни,�офиси�и�трафопост“�в�кв.4a�(предходен�УПИ�VIII-899�
за� логистичен� център� и� офиси,� кв.� 19),� м.„НПЗ“Искър-Север� -I,II,III� ЧАСТ““,� район� “Искър“,� част� от�
ПИ68134.1502.1166.�
�
Собственик� на� имота� е� "БЪЛГЕРИЪН� ПРОПЪРТИ� ДЕВЕЛЪПМЪНТС"� ЕООД,� ЕИК� 131318678,� със�
седалище� и� адрес� на� управление:� гр.� София,� район� Лозенец,� ул.� “Филип� Кутев“� №137,� бл.� 1,� ет.� 2� и�
управител�Филип�Атанасов�Пашов.�

Снимка�1:�

�

Обектът� не� се� намира� в� защитени� територии� или� в� близост� до� такива� (най-близка� е� BG0002004� “Долни�
Богров-Казичене“).� Инвестиционното� намерение� не� засяга� защитени� територии� и� територии� за� опазване�
обектите�на� културното�наследство.�Въздействията�от�инвестиционното�предложение�нямат�трансграничен�
характер.�

Снимка�2:�



�
…………………………………………………………………………………………………………...�

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� строителния� процес�ще� се�използват� съвременни� висококачествени� строителни�материали,�
които�ще�се�доставят�от�фирми,�специализирани�в�производството�им.�

Инвестиционното�намерение�се�намира�в�урбанизиран�район�с�налични�обществени� съоръжения�за�ВиК,�
които�ще�се�използват�по�време�на�строителството.�

…………………………………………………………………………………………………………...�

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�такива.�

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

По�време�на�строителния�процес�няма�да�бъдат�генерирани�вредни�отпадъци.�Очаква�се�да�се�генерират�
земни�маси�от�изкопи�и�строителни�отпадъци�от�кофражни�работи,�като�същите�ще�бъдат�своевременно�
извозвани�на�площадка�за�строителни�отпадъци,�определена�със�заповед�на�Кмета�на�Район�Искър,�в�

съответствие�със�ЗУО.�
…………………………………………………………………………………………………………...�

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

По�време�на�експлоатацията�на�обекта�ще�се�генерират�битови�и�незначителни�количества�твърди�отпадъци:�
опаковки�от�хартия,�картон,�полиетилен�и�други.�

Дейностите�по�управлението�и�третирането�на�генерираните�отпадъци�ще�се�извършват�при�спазването�на�
Закона�за�управление�на�отпадъците�и�подзаконовите�нормативни�актове.�

…………………………………………………………………………………………………………...�



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.)�

Отпадно-битовите�води�ще�се�заустват�към�съществуващ�уличен�канал,�посредством�сградно�
канализационно�отклонение�

…………………………………………………………………………………………………………...�

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)�

По� време� на� строителния� процес� и� експлоатацията� на� сградата� няма� да� се� използват� опасни� химични�

вещества.�

�

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

0Моля�на�основание�чл.�93,�ал.�9,�т.�1�от�ЗООС�да�се�проведе�задължителна�ОВОС,�без�да�се�
извършва�преценка.�

0Моля,�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)�

0Моля�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.�

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;�



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

4.�Електронен�носител�-�1�бр.�

5.�0�Желая�писмото�за�определяне�на�необходимите�действия�да�бъде�издадено�в�електронна�форма�
и�изпратено�на�посочения�адрес�на�електронна�поща.�

6.�ю�Желая�да�получавам�електронна�кореспонденция�във�връзка�с�предоставяната�услуга�на�
посочения�от�мен�адрес�на�електронна�поща.�

7.�0�Желая�писмото�за�определяне�на�необходимите�действия�да�бъде�получено�чрез�лицензиран�
пощенски�оператор.�

��

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпис)�
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