
 
 

 

ДО 

РИОСВ – Пловдив 

бул. Марица 122 

На вниманието на:  доц. Ст. Шилев,  

Директор РИОСВ,  гр. Пловдив 

    

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

 

за инвестиционно предложение: Изграждане на СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 
САНИТАРНО БИТОВИ ЦЕЛИ в УПИ ІІ 1.764, ТУ „Рафинация и рециклинг“ на ООП, КЦМ 
АД, Пловдив 
 

1. Данни за инвеститора 

Инвеститор: КЦМ АД, гр. Пловдив; тел. за контакт: 032 609 407 

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; / 

гр. Пловдив, ЕИН:115007471 

/седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/  

Телефон: 032 62 35 41 

Пълен пощенски адрес: ул. Асеновградско шосе, гр. Пловдив, 4009. 

Факс: 032 623 570 

Е-mail: office@kcm.bg 

Изпълнителен Директор на фирмата- инвеститор: инж. Стоян Пехливанов 

Лице за контакти: инж. Цонка Маркова, Главен еколог, тел.: 032 609 407. 
tsonka.markova@kcm.bg 

 

Уважаеми г-н Директор, 

 

Уведомяваме Ви, че фирма КЦМ АД, гр. Пловдив има следното инвестиционно 
предложение, за строителство на: 

СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА САНИТАРНО БИТОВИ НУЖДИ в УПИ ІІ 1.764, ТУ 
„Рафинация и рециклинг“ на ООП, КЦМ АД, Пловдив 

mailto:office@kcm.bg
mailto:tsonka.markova@kcm.bg
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Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението:  

Инвестиционното предложение е във връзка с мероприятия за подобряване на 
условията на труд и краткотраен отдих на работниците и служителите на ООП. За целта 
се предвижда реконструкция, модернизация и обновяване на съществуващи и 
изграждане на нови СТАИ ЗА ПОЧИВКА на персонала, разположени  на територията на 
производствения комплекс на дружеството. 
Новопроектираната сграда с помещения за санитарно-битови цели ще се разположи в 
непосредствена близост до сградата на ТЗ „Рафинация“ и ТЗ „Сребродобивно“, по -
конкретно от югоизточната й страна, където е разположена рампата и площадката за 
охлаждане на оловото. Сградата трябва да осигури условия за краткотрайна почивка и 
ежедневен инструктаж, протичащи в чиста среда, както и за хигиенни цели. 
Застроената площ на новата сграда ще възлиза на 130 m2 , разгънатата площ - 260  m2  
а категорията на обекта, съгл.чл.137 от ЗУТ е Пета „в”. 

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, използване на взрив. 

Сградата е проектирана на два етажа,, долепена на фуга спрямо фасадния масивен зид 
на сградата на ТЗ „Рафинация“. Новата стоманобетонна конструкция отстои на фуга от 
съществуващите колони. Колоните са разположени така, че да осигурят 
безпрепятствено движение на лека транспортна техника-мотокари и електрокари, 
превозващи товари по продължение на рампата.  За целта ще се демонтира 
съществуващата над рампата сглобяема стоманобетонна конструкция, служеща за 
навес в рамките на осите, където ще се разположи новата сграда. Цялата 
инсталационна мрежа, преминаваща подземно и надземно през този участък ще бъде 
преместена, за да се освободи напълно терена за новото строителство, без това да 
попречи на непрекъснатия производствен цикъл. 
От входа за чиста зона през трираменно стълбище се достига до втория етаж. На 
входно ниво, кота +0.15 е предвидено техническо помещение с достъп от стълбището. 
Със самостоятелен вход отвън, в източната част на първи етаж е предвиден санитарен 
възел с преддверие - умивалня и  в отделно помещение - една тоалетна  с писоар. 
На втория етаж през стълбището се достига до фоайе, през което има достъп до всички 
помещения на тази кота. 
Входът за мръсна зона е разположен в топлата връзка с основната сграда, на 
площадката на кота +3.30.От него се влиза в преддверие, където се осъществява 
почистването на дрехите и обувките, съхраняването на връхни облекла и ЛПС и 
измиване на работниците преди влизане в чиста зона. 
Помещенията са оборудвани и оразмерени за едновременно пребиваване  на  12 
работника. Стаята за почивка е снабдена с работно място за компютър, според 
изискванията на Стандарт 4.  
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Новата конструкция е монолитна с основни носещи елементи стоманобетонови плочи , 
греди, колони и стоманобетонови стени – шайби в двете посоки. Сградата е изследвана 
и оразмерена по метода на  крайните елементи  - МКЕ с програма „ TOWER – 7 “.           
За цялата конструкция е предвиден бетон клас В25 и стомана клас А-І и В500В.          
Сградата е проверена  на земетръс IX степен съгласно НПСЗР - 2012г  с коефициент  на 
сеизмичност Кс=0.27 и коефициент на реагиране R=0.33. Сеизмичните сили се поемат 
от стоманобетоновите шайби в двете посоки. Всички шайби са оразмерени на 
нецентричен натиск от хоризонтални сеизмични сили и вертикални товари. Същите са 
конструирани съгласно НПСЗР - 2012г. Ще бъдат изградени нови единични фундаменти 
под новите колони. Колоните по фугите ще се насадят върху съществуващите 
фундаменти на съседната част от навеса и основната сграда на оловното производство. 
Новите основи са оразмерени за изчислително почвено натоварване Rо=200 kN/m2 

съгласно изготвено инженерно-геоложко обследване. 

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. 

Новата сграда ще се реализира на съществуваща производствена площадка на КЦМ 

АД Пловдив, на обособен терен с утвърден ПУП – приложен в електронен вариант. 

За реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо издаване на 
Разрешително за строеж съгласно чл. 148 ал.2 от ЗУТ. 

4. Местоположение (населено място, община, квартал, парцел, собственост, 
близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично 

въздействие, схема на нови или промяна на съществуваща инфраструктура) 

Инсталацията се разполага на УПИ ІІ-1.764, собственост на КЦМ АД, в землището на 

гр.Куклен, област Пловдив – Приложение 1. 

Площадката  на КЦМ АД не е разположена в близост до защитени територии. Не се 
очаква трансгранично въздействие по който и да е елемент на околната среда. 

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура. 

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

и експлоатацията (вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и др. 
нужди – чрез собствено водоснабдяване (ВиК или др. мрежа) и/или повърхностни 
води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 

необходимост от изграждане на нови). 

По време на строителството ще се използват стандартни строителни материали, 

армировъчно желязо, бетон, ел проводници. 

По време на експлоатацията ще се използва ел. енергия за битови цели;  

За захранване на обекта с вода за питейно-битови цели ще се използва 

съществуващите на площадката водопроводи от заводската мрежа.  

Разходът на вода е съгласно действащите в страната санитарни норми. 
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6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха от 

замърсители – Не е приложимо 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират. 

При експлоатацията на новата сграда ще се генерират битови отпадъци, които ще се 
управляват съгласно действащите на територията на КЦМ правила. 

8.Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни вод по 

потоци, сезонност, предвидени начини за третирането им, отвеждане, заустване в 
канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Не се предвижда формирането на отпадъчни производствени води. Генерираните 
битово-фекални води ще постъпват за пречистване в ПСБФВ и след това в ЦПСОВ.  

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

площадката (в случаите по чл.99б от ЗООС се представя информация за вида и 
количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието съгласно 

приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях) 

Приложена информация съгласно Приложение №1 към Наредбата за предотвратяване 

на големи аварии и ограничаване на последствията от тях. 

Във връзка с описаното по-горе Инвестиционно Предложение моля да ни 

информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 
реда на Глава шеста от ЗООС. 

Прилагам: 

1. Обява за инвестиционното предложение, публикувана на сайта на КЦМ 
(www.kcm.bg);  

2. Писмо до кмета на община Куклена, за инвестиционното предложение с 
приложено уведомление на хартиен и електронен носител; 

3. Приложения №№ 1, 2 и 3 – Скица на имот, План на разположение сградата и 

ПУП; 

4. Информация, съгласно Приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии и ограничаване на последствията от тях.  

5. Уведомления на електронен носител – 1 бр. 

6. Нотариален акт за собственост на терена. 

 

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

      /инж. Ст. Пехливанов, Изпълнителен Директор/ 

 

 

Дата 16.05.2018 г. 


