
ЦЕНТЪР М АДМИЖКтТМШ 65СПУЖВАНЕ

ОБЯВА 1 2
ДО

жителите на Община Несебър от Юлий Манолов Ванев с
местоживеене: гр. София, ул."Райко Алексиев" №46А, ет., ап.6

Уведомяваме Ви, че Юлий Манолов Ванев има следното
инвестиЦионн° предложение: Жилищна сграда в УПИ 1У-29, кв.13
27454.501.60 по плана на с.Емона, Община Несебър.

Имотът е ъглов.жилищната сграда е разположена смободно в имотаи
е на 13,64м от южната улично регулационна линия и на 3,70м от източната
улично регулационна линия и на 3,00м от съседните имати от север и
запад .Входът в имота и на сградата е от юг. Теренът е с наклон на юг.
Наклона позволява да се оформи частично полувкопан сутерен.
Разпределението на етажа ще съдържа: антре, дневна с кухненски бокс, две
спални, една баня и сервизно помещение от което се излиза към задния
двор. Пред дневната и пред спалните ще има големи покрити тераси. В
сутерена ще има една спалня /достъпна от двора/ със собствена баня, както
и сервизно помещение и склад за градински инвентар.

Конструкцията на сградата е от тухлени стени с колони и пояси. На
поясите стъпва гредореда на тавана и ребрата на покрива. Покривът ще е
четирискатен с дървена конструкция. Външните зидове се изпълняват от
25см тухлена зидария с топлоизолация, мрежа и минерална
мазилка.Вътрешните зидове ще се изпълняват от тухлена зидария 12см.
Покривното покритие е с керамични керемиди. Външната дограма е
пластмасова със стъклопакет.

Всички обикалящи сградата настилки са с камък - пясъчник, който
се обръща като цокъл по стените. Стените са с гладка мазилка.

Използвана е монолитна скелетна стоманобетонна конструктивна
система с дървена покривна конструкция.

Предвидено е ел.табло за електромера на оградата и главно ел. табло
в антрето на задния вход, както и звънчева система и гръмоотвод.

Проектът по част ВиК е съобразен с изискванията на съгласувателно
писмо от общинско ВиК.

Площ на имота 935кв.м
ЗП 173,10кв.м
Сутерен 36.00 кв.м
Пзастр 18,6%
РЗП 209,10кв.м
Кинт. 0,22


