
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) 

                                                                                  

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАС 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от            Медицински център II  Бургас 

               гр.Бургас     ЕИК:  102085559 

Пълен пощенски адрес: гр.Бургас к-с „Славейков” /до 9-то ОДЗ/ 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 056 /880901    mc2__bourgas@abv.bg 

Управител на фирмата възложител: д-р Атанас Димов Бошев 

Лице за контакти: Атанас Димов Бошев   0877188102 

  

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Медицински център II  Бургас ЕООД  има следното инвестиционно 

предложение:  разширяване на съществуваща в момента аптека на входа на Лечебното 

заведение. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

С изменение на Нормативната уредба минималната площ необходима за да 

функционира аптека за продажба на лекарствени средства в хуманната медицина бе 

увеличена от 20 кв.м на 30 кв.м. Това налага да бъде извършено разширение на 

съществуващата на входа на Лечебното заведение аптека. 

2. След извършване на разширението общата използваема площ на аптеката ще бъде 

около 32 кв.м. Разширението е с площ 7 кв.м и ще бъде използвано за складово помещение 

с пряка връзка с останалите помещения. Не е необходимо да бъдат извършвани изкопни 

дейности и изграждане на нова техническа инфраструктура. 

    3. За разширението е издадена комбинирана скица от 12.07.2018г и  ще бъде изработена 

в пълен обем необходимата техническа документация: архитектура, ВИК ,ЕЛ, отопление и 

др. Техническата документация ще бъде съгласувана със съответните институции и 

дружества. 

4. Местоположение: Лечебното заведение е разположено в гр.Бургас к-с „Славейков” /до 9-

то ОДЗ/ в УПИ III-59, кв.22 по плана на жк.”Славейков”, гр.Бургас  от ПУП- ПРЗ ,одобрен 



с Решение №40-17/21.10.2010г на Общински съвет – Бургас Урегулиран имотът съдържа 

3280 кв.м Идентификатор на имота :07079.602.59 по КК на гр.Бургас 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

За нуждите на разширението ще бъде използвана съществуващата към момента ВИК 

мрежа. 

     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:  

         не се очакват 

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

     не се очакват 

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

     не се очакват 

9. Отпадъчни води:  

     отвеждане и заустване в съществуващата канализационна система 

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

предприятието/съоръжението: 

     не се очакват 

Прилагам: 

1. Писмо до Община Бургас с което уведомявам за инвестиционно намерение  

2. Комбинирана скица с виза за проектиране. 

3. Акт за общинска собственост № 2175. 

4. Информация от сайта на Лечебното заведение за инвестиционно намерение. 

  

Дата: 27.07.2018г 

Уведомител: Атанас Димов Бошев 

                            (подпис) 
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