
О Б Я В А 

 

до заинтересованите лица и общественост 

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 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.) 

 

 
ОТ МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201577925, Управители Михаел Макс Майер, 
Матиас Майер и Красен Димитров Кръстев, със седалище и адрес на управление - 
Област Пловдив, гр. Куклен 4101, Промишлено-търговска зона Куклен, местност 
“Капсида“, ул. Асеновградско шосе 
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/ 
/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/ 
Пълен пощенски адрес: гр. Куклен 4101, Промишлено-търговска зона Куклен, местност 
“Капсида“, ул. Асеновградско шосе 
Телефон, факс и е-mail: 0877 82 87 44, 0898 685 658 
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Михаел Макс 
Майер, Матиас Майер и Красен Димитров Кръстев – Управител 
Лице за контакти: Нина Иванова 

 

СЪОБЩАВА 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на: 

РАЗШИРЕНИЕ НА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСИ - ФАЗА 2 В УПИ X-

011343, ГР. КУКЛЕН, М. КАПСИДА, ОБЩИНА КУКЛЕН   

Настоящото уведомление обхваща следното инвестиционно намерение, а именно, 
изграждане на нова производствена, административна и складова част с товаро-
разтоварна зона в границите на УПИ X-011343, м. Капсида, гр. Куклен, Община Пловдив. 
 
Сградата ще се състои от офисна част с битови и офисни помещения, производство и 
склад с товаро-разтоварна зона. 
 
Производственият процес в новата част, ще е свързан със студено металообработване 
и получаване на метални машинни компоненти от вида на шприц-форми, прес-форми, 
матрици и други подобни.  
 
Складовата част е предвидена за съхранение на готовата продукция от 
съществуващото производство, както и за част от суровините за производството ѝ. 
Производственото и складовото помещения с товаро-разтоварната зона ще са 
едноетажни, ситуирани в средната част на имота – долепени до съществуващата сграда, 
а административната част ще бъде триетажна, като първото й ниво ще се приобщи с 
производствената част. 
 



Транспортното обслужване За транспортен достъп до новата част ще се използва 
съществуващата изградена инфраструктура, както извън, така и вътре в имота.  
При разширението не се променят съществуващите подходи. 
 
Отопление За предвижданото разширение ще се използва изградената отоплителна 
инсталация, използваща отпадната топлина от машините в съществуващата 
производствена част, а допълнително се предвижда и допълваща инсталация – система 
на директно изпарение, ползваща ел. енергия.  
 
При осигуряване на механична вентилация се предвижда и климатична камера. 
 
Предвиждат се мерки за постигане на висока енергийна ефективност. 
 
Електрозахранване на съществуващата сграда се обезпечава към момента от изграден 
трафопост, разположен вътре в съществуващата производствена част.  
 
За предвижданото разширение се предвижда захранване от съществуващия трафопост. 
 
Водоснабдяване на обекта за питейно битови нужди ще се осъществи от водопровод, 
посредством съществуващо СВО, което е предвидено да обезпечи нуждите на 
разширението. 
 
Водоснабдяването на автоматичната пожарогасителна инсталация ще се осигури от 
съществуващ подземен резервоар. 
 
Канализация е разделна – битова и дъждовна. Битовите отпадъчни води ще преминават 
през локално пречиствателно съоръжение с връзка към съществуващо СКО, а 
дъждовните води съответно в съществуващо инфилтрационно езеро.  
 
Заустването на генерираните битови и дъждовни води от разширението е заложено още 
при проектирането на изпълнената сграда. 
 
Не се предвижда използване на взрив. 
 
 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пловдив  

 

Приложение: 

 

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС ОВОС – 1 бр. CD и 1 бр. на 

хартиен носител; 

2. Информация по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони - 1 бр. CD и 

1 бр. на хартиен носител; 

 


