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до кмет НА РАЙОН илинден,
кмет НА овщинммионъкмвтство
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УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕАД, със седалище и адрес на
МБАЛ Национална Кардиологична Болница
На 65, ЕИК 121663601, с Представител
управление: гр. София, ул. „Коньовица“

Ме 65
Марио Станкев
Илинден, ул. „Коньовица“
Пълен пощенски адрес: гр. София, район
пкрфлеаплозрпаъро
92 11 410, 02 92 17 145,
моб.
Телефон, факс и ел. поща (е-тап): 02
отдел „Административни дейности”,
Лице за контакти: инж. Ваня Туртанска - нк
тел. 0886840151, е-тап: уапйадийапзКаСфаръ/рр
и реда за извършване на
за
условията
2
Наредбата
от
4,
ап.
чл.
На основание
бр.25/
среда (Наредба за ОВОС, дВ,
оценка на въздействието върху околната
инвестиционно предложение:
2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето
преустройство на част от съществуваща
Спешно отделение (СО) - Вътрешно
кв. 4411
ЕАД. в УПИ Ш-за болничен комплекс,
НКБ
МБАЛ
на
пететажна сграда
Разсадника по КККР 68134.1203.941, м. ж.к.
ПИ

с идентификатор
представляващ
Бежанци, район Илинден, Столична Община

Местоположение: Сградата се намира
по
представляващ ПИ с идентификатор

кв. 41.
в УПИ ||1-за болничен комплекс,
КККР 681341203941, м. ж.к. Разсадника

Бежанци, район Илинден, Столична Община.

инвестиционното
становище относно реализацията на
както и
в която попада територията.
предложение, предвид устройствената зона,
КЪМ НЕГО.
ОТНОСНО проявения обществен интерес

Моля

за

Вашето

Прилагам:

за 0800;
Информация по чл. 4, ап. 3 от Наредбата
засегнатото население на територията
2. Обява, с която да бъде информирано
на Вашата община/район/кметство.
на
(В съответствие С ИЗИСКВЗНИЯТЗ
3. част В - 38 ИНВЗСТИЦИОННИ предложения
за извършване на оценка за
чп.10, ап1 от Наредба за условията и реда
прое и и инвестиционни
на планове. програмиж
съвместимостта
(ПМС
на опазд не на 3 итените зони
предложения с предмета и целите
1.

,

Ме201/2007

дата:1 3.03.2018г.

г.

ДВ бр.73/2007 г.)

Възложител: ..................................
/проф. д-р М. танкев
Изп. директо на МБАЛ - НКБ ЕАД!

