
 

            

                 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” №121/XXXI МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

ДО 

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

От район „Нови Искър“ – Столична община 

Булстат: BG0006963 270 671 

Пълен пощенски адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/, п.к. 1281 

Телефон, факс и e-mail: тел. 02 936 11 14,  факс 02/9917623 и e-mail info@novi-iskar.bg 

Управител / директор на фирмата възложител: Даниела Райчева –кмет на район „Нови 

Искър“ – СО 

Лице за контакти /име, телефон/: инж. Теодора Янакиева – главен инженер 

     тел. 02/991 74 16/0889 66 53 28 

     e-mail: t.yanakieva@novi-iskar.bg 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА, 

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

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

уведомяваме за нашето инвестиционно предложение: 

Обект „Изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв.Курило и 

кв.Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър”- СО: 

ПОДОБЕКТ-1: „ВиК мрежа по ул. ,,Розова долина" - смесен канал кл.112  и Гл. вод. 

кл.II(н.з.Славовци –Кумарица); водопроводен клон кл.76 по ул. „Беласица“-смесен канал кл.117 

и съпътстващ водопровод, по ул. „Бреза“ – смесен канал кл.118 до о.т.54 и съпътстващ 

водопровод кл.68 до о.т.54 и по ул. „Гина Кунчева“- смесен канал кл.119 и Гл.вод. кл. II  кв. 

Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър"; 

ПОДОБЕКТ-2: „ВиК мрежа по ул. ,,Дядо Стоил" - битов канал кл.208  и съпътстващ 

водопровод кл.169; ул. "Поп Боне Найденов" - битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон 

V;  ул. ,,Деко Бeбев" - битов канал кл.206 кл.204 и съпътстващ водопровод кл.165, кл.162, 

кл.172, и ул. ,,Люляк" битов канал кл.207 до о.т.993 и съпътстващ водопровод, кв. ,Кумарица, 

гр. Нови Искър, район „Нови Искър"; 

ПОДОБЕКТ-3: „Главен канализационен клон I по ул. ,,Свети Иван Рилски" и по ул. 

„Брезова гора", кв. ,Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър"; 
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Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, 

предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения 

обществен интерес към него. 

 

Приложения: 

 

1. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда; 

2. Обява до засегнатите лица и общественост; 

 

 

С уважение, 

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

 

 

тя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмото се издава в 2 (два ) оригинални екземпляра – един за подателя и един за адресата. До адресата писмото 

и приложенията се изпращат на хартиен носител и чрез СЕОС/АИСРНИ. 

 


