
Приложение № 1  

към чл. 10, ал. 1  

 

Част А – неприложимо 

 

Част Б - за инвестиционни предложения 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): 

име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на 

електронна поща. 

„Феърплей Пропъртис “ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление: 

гр.София, район Лозенец, бул. Черни Връх 51. 

Тел.за контакти: 0898 685 658, факс: 02/868 88 49, borislava.lazarova@ip-arch.com 

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:  

а) местоположение на инвестиционното предложение – област и община, 

землище; 

Инвестиционното намерение ще се реализира в урбанизираните граници на гр. 

Пловдив, УПИ II-540.389, бул.”Освобождение”, Община Пловдив. 

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение; 

Обектът ще се изгради на два етапа. Очакваната продължителност на строителството 

е от 6 до 12 месеца. 

в) засегнати елементи на Националната екологична мрежа; 

Планът не обхваща защитени територии или в близост до такива. Не засяга обекти, 

които са културното наследство, или са включени в територии на Националната 

екологична мрежа. 

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, 

пътно и др. строителство; 

Обектът е с обществено обслужващ характер, поради което няма да се генерират 

вредни емисии за околната среда над обичайните за такъв вид обекти. 



Инвестиционното предложение ще е за изграждане на модерен търговски комплекс. 

При проектирането ще се търси мултифункционално решение на сградата. Ще се 

изгради паркинг. Сградата ще се ситуират в рамките на петното, ограничено от 

застроителната линия. 

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК. 

Няма. 

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение. 

Направление Архитектура и градоустройство, Община Пловдив. 

 

Приложение № 2  

към чл. 10, ал. 2  

 

Част А – неприложимо 

 

Част Б - за инвестиционни предложения 

1.Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.  

Реализирането на инвестиционното намерение няма да засегне съществуващи 

чувствителни територии. Не се намира в близост до водоизточниците на минерални и 

лечебни води. 

Не се очаква въздействие върху почвите. Изкопаният хумус ще се съхранява в 

границите на имота или ще се предава за съхранение на площадка като част от него 

ще се използва за рекултивация и моделиране на терена при озеленителните работи, 

ако е необходимо. Изкопаните земни маси ще се използват за обратни насипи. 

Обектът е с обществено обслужващ характер, поради което няма да се генерират 

вредни емисии за околната среда над обичайните за такъв вид обекти. 

Инвестиционното предложение е за изграждане на модерен търговски комплекс. При 

проектирането ще се търси мултифункционално решение на сградата.  



Ще се изгради паркинг. Сградата ще се ситуират в рамките на петното, ограничено от 

застроителната линия. 

2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното 

предложение. 

Приложени. 

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 

координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на 

инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на 

възложителя. 

 

 

       С Уважение: .................................. 


