
О Б Я В А 
 

до заинтересованите лица и общественост 
 
На основание чл. 4, ал. 2 и чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, 
ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 
 

Георги Илиев Стоянов-Управител на „РОУЗ ЕЪР“ ООД,  
със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. „Делийска 

воденица“, бл.330, ет.6, ЕИК:200299736 

 
СЪОБЩАВА 

 
на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за: 

Изграждане на комплексен център ROSE AIR- хангар за обслужване на 
самолети с технически помещения и административна част в УПИ XXV, 
кв.2 по плана на гр.София, м. „Летищен комплекс“, район: „Слатина“ -СО 

Инвестиционното предложение обхваща УПИ XXV /поземлен имот с 
идентификатор 68134.709.5/, кв. 2 по плана на гр.София в м. „Летищен комплекс“ с 
обща площ от 6 837,00м2. Съгласно издадената виза за проучване и проектиране 
САГ16-ГР00-3438/08.11.2016г. , издадена от главния архитект на Столична Община 
на основание чл.140, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, имота попада в устройствена зона :“ Терени 
за транспортна инфраструктура „ , съгласно т.25 от Приложение към чл.3, ал.2 от 
ЗУЗСО.Комплексният център е с предвидена застроена площ /ЗП/: 5 183,00 м2 и 
разгъната застроена площ /РЗП/: 7 250,00 м2. Хангара за ремонт и обслужване на 
самолети ще е с размери 78м. /64м. с височина 20м. и ще се изгради от метална 
конструкция. Техническите помещения и офиси за персона са предвидени да се 
разположат на три етажа-административна сграда към хангара. 
Административната сграда е предвидена да се изгради от стоманобетонна 
конструкция. В комплекса ще работят 100 специалисти. Входът към терена за 
достъп до хангара ще е по източната граница на терена в северната част и ще 
позволява влизането на товарни камиони и персонал. За имота има съществуващи 
ВиК отклонения. Захранването на строежа с ток ще се осъществи от нов трафопост , 
разположен в три етажната сграда и кабели Ср.Н. 

Предвидените изкопни работи в обем от около 3000м3 и са свързани с 
оформянето на фундаментите на хангара и административната сграда. Не се 
предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи. Обектът ще 
бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности. 
 

Лице за контакт: инж. Юлия Димитрова Михайлова GSM: 0882/122 779 
Гр. София, ул. „Пиротска“ 9, ет.5   email: migkonsult2012@abv.bg 

                 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,  
бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10 
e-mail: riosv@riew-sofia.org 
 
Приложение: 

1. Информация по Приложение 2 към чл. 6 
 


