
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в 

сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - 

ДВ, бр. 3 от 2018 г.) 

                           ДО 

                           ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛОВДИВ 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201577925 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) 

Област Пловдив, гр. Куклен 4101, Промишлено-търговска зона Куклен, местност 

“Капсида“, ул. Асеновградско шосе  

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

Пълен пощенски адрес: 1172, гр. София, ул. “Николай Хайтов“ 34 

Телефон, факс и ел. поща (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 

Лице за контакти: Нина Иванова 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД има следното инвестиционно 

предложение: 

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

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

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

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.  

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 

производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползване на взрив: 

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. 
 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон: 

За имота имa: 
 

- Одобрен ПУП-ПРЗ от Главния архитект на гр. Куклен, Община Куклен; 
- Издадена виза за проектиране на основание чл. 140 от ЗУТ за проектиране на 

предприятие за производство на пластмасови изделия с Н к.=15м. при зона “Пп“ 
от Главния архитект на гр. Куклен; 

- Разрешение за строеж за съществуващата сграда, влязло в сила на 16.12.2011г.; 
- във връзка с изграждането на съществуващата сграда има издадено становище 

на РИОСВ – Пловдив с Изх. № ОВОС -663/10.11.2011г., в което е отбелязано, че 
ИП не попада в обхвата на защитени територии и реализацията му няма 
вероятност да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.  

 
 Горецитираното становище не е обжалвано и е влязло в сила. 
 

4. Местоположение: 

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ X-011343 - “за производствена и 

складова дейност“, кв. 11, местност "Капсида", по плана на гр. Куклен, област Пловдив. 

Снимка № 1 Съществуващата сграда 

 



Снимка № 2 схема на предвижданото разширение 

 

Обектът не се намира в защитени територии или в близост до такива. Инвестиционното 

намерение не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на 

културното наследство. 

Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.  

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 

проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или 

засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на 

здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, 

очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща 

пътна инфраструктура) 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на 

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

По време на строителният процес ще се използват съвременни висококачествени 



строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в 
производството им.  
 
Водоснабдяване Водоснабдяване на обекта за питейно битови нужди ще се осъществи 
от водопровод, посредством съществуващо СВО, което е предвидено да обезпечи 
нуждите на разширението. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Неприложимо. 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Строителният процес няма да генерира вредни вещества, които да замърсяват въздуха 

и да оказват влияние върху околната среда. 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква 
се да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще 
бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със 
заповед на Кмета на Община Куклен, в съответствие със ЗУО. 
 
По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни 
количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен, метални стружки 
и други. 
 

Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват 

при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актове. 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 

станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 

система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

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. 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 



на последствията от тях) 

В хода на строителния процес няма да бъдат налични или складирани на строителната 
площадка опасни химични вещества. 
 
 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе 

задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение 

№ 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, 

ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

.......................................................................................................................................................

. 

.......................................................................................................................................................

. 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно 

изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския 

съвет от 2003 г. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в 

подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

  

Дата: .................... 

Уведомител: ......................... 

                            (подпис) 
 

 

 


