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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  КМЕТА НА  

                                         ОБЩИНА КУКЛЕН 

 

                                     

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

От Ремзи Мехмед Бошнак, Български гражданин 

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

област Пловдив, община Куклен 

Пълен пощенски адрес: 

гр. Куклен 

ул. „Снежанка“ №2 

Лице за контакти: инж. Марийка Николова Тошева, гр. Пловдив, бул. 6-ти септември 152, 

Легис център, ет. 2, офис 10 Б. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0898445170 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КМЕТ, 

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/ 2003г., 

изм. и доп.), 

Уведомяваме Ви, че Ремзи Мехмед Бошнак, има следното инвестиционно предложение: 

Изграждане на склад за селскостопанска техника и селскостопанска продукция,  в 

имоти №№ 010357, 010358, 010359, 010360, землище на гр. Куклен, общ. Куклен област 

Пловдив. 
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Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Възложителят предвижда промяна предназначението на  имоти №№ 010357, 010358, 

010359, 010360, землище на гр. Куклен, общ. Куклен област Пловдив от земеделска земя за 

неземеделски нужди за изграждане на „Склад за селскостопанска техника и 

селскостопанска техника“. Имотите са съседни и ще се обединят в един УПИ. 

Инвестиционното предложение е ново. 

(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: 

Застрояването в имота, ще бъде нискоетажно, до 10 м и ще бъде свободностоящо. Ще се 

изградят  навес  /гараж/ за селскостопанска техника,   с площ до 1000 кв.м. Ще се изгради и 

санитарно битово помещение с тоалетна. Не се налага изграждане на нови пътища. 

Осигурен е достъп до имота 

В склад ще се съхранява единствено изправна селскостопанска техника под навесите. Няма 

да се извършват ремонтни дейности в имота. Селскостопанската продукция ще се 

съхранява временно без да се подлага на третиране.  

Реализацията на инвестиционното предложение  не влиза в противоречие, недопустимост и 

пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности. 

 

 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: 

Инвестиционното предложение няма връзка с други планове и дейности. 

4. Местоположение: 

(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, 
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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) 

В имоти №№ 010357, 010358, 010359, 010360, землище на гр. Куклен, общ. Куклен 

област Пловдив. 

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) 

Не се предвижда водовземане от сондажен кладенец. За дейностите, които ще се 

извършват  на площадката – съхранение на селскостопанска техника и съхранение на 

селскостопанска продукция, не е необходимо използване на производствени води. За 

питейните  и битовите нужди на, до 3 работника, ще се доставя вода от водопроводната 

мрежа на населеното място – гр. Куклен. От дейността ще се формират единствено битово-

фекални отпадъчни води, които ще се заустват във водоплътна изгребна яма.  

     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: 

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните 

води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие 

строителството и експлоатацията на обекта. Навесът, ще бъдат с непропусклива настилка. 

Не се очаква, изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води. 

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

От дейностите в склада  не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха. 

Санитарно-битовото помещение ще се отоплява с климатик, няма да се използват горивни 

източници, няма да се емитират газове във въздуха.   От транспортните средства 

обслужващи складовата база, ще се формират прахови емисии, но то ще бъдат 

локализирани само в рамките на имота. 

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

третиране: 

От дейността ще се формират единствено битови отпадъци. Няма да се извършват 

ремонтни дейности на селскостопанските машини. Няма да се опакова селскостопанска 

продукция в обекта.  
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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.) 

Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води от дейността. От дейността ще 

се формират единствено битово-фекални отпадъчни води, от трима работници, които ще се 

заустват във водоплътна яма. Дъждовните води няма да имат контакт със замърсени 

вещества. Селскостопанската техника ще се съхранява под навеси. 

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) 

Дейността в имота не е свързана с употреба и съхранение на вещества, включени в 

приложение 3 на ЗООС. В склада няма да се съхранява гориво за техниката. Няма да се 

съхраняват опасни химични вещества и смеси на площадката.  

 

Прилагам: 

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

мащаб. 

2. Електронен носител - 1 бр. 

  

Дата: .................... 

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

                            (подпис) 
 

 

 

 


