
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 намерение: „Реконструкция на котелна централа – 
Етап 2“ 

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: 

„Реконструкция на котелна централа – Етап 2“ 

 

 

mailto:office@kcm.bg
mailto:tsonka.markova@kcm.bg


 2 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението:  

Инвестиционното предложение се отнася до увеличаване на мощностите за 
производство на пара в съществуващата в КЦМ АД парна централа, за 
удовлетворяване на нарасналите потребности от пара за технологични нужди.  

Към настоящия момент производството на пара на площадката се определя от 
следните източници: 

 - Котел утилизатор (КУ) след пещ за пържене в кипящ слой на цинкови 
концентрати - ОЦП; 

 - Котел утилизатор (КУ) след пещ „Аусмелт“ в ТУ „Производство на черно олово и 

сярна киселина“ - ООП; 

 - Парна централа в Т3 „Паропроизводство и ХВО“, състояща се от 3бр.котли 

ПКМ/ПКГМ12 , произвеждащи по 12 т/ч пара, отоплявани с природен газ.  

  Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на активираната кобалт-

никелова очистка на цинковите разтвори, както и на редица обекти с неголям 
относителен дял в паропотреблението, нараства потребността от допълнителни 
количества пара, които да бъдат дистрибутирани във вътрешнозаводската мрежа.  

  За да осигури непрекъснато паропроизводство и за да задоволи нарастващото 
паропотребление, КЦМ АД възнамерява да увеличи инсталираната мощност за 

производство на пара в ТЗ„Паропроизводство и ХВО“ чрез монтиране на нов 
промишлен парен котел (триходов) със следните характеристики: паропроизводство 
Q общ = 25 t/h, Q рег. = ~ 5 – 25 t/h, P max = 8 barg, КПД – >95%, подгряван с 

природен газ (резервно гориво – мазут). 

  Инсталацията ще се разположи на УПИ ІІ-1.764, собственост на КЦМ АД, в 

землището на гр.Куклен, област Пловдив – Приложение 1. 
 

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. 

Реконструкцията на котелната централа се състои в монтирането на четвърти 
парен котел със следните технически характеристики и периферии:  

1. Промишлен парен котел триходов за производство на пара високо налягане с 
Qобщ=25 t/h, Qрег.=~5–25 t/h, Pmax=8 barg, КПД–>95% с включени спирателна, 
регулираща, показателна, предпазна и др. арматура и апаратура по парния котел. 

1.1. Вграден економайзер; 
1.2. Горивна система - комбинирани горелки комплект с вентилатор. Основно 

гориво - природен газ, резервно гориво – мазут; 
1.2.1. Мазутоподгревателна(и) станция(и) 
1.3. Захранващи помпи за вода към котел в схема 1+1рез.  
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2. Деаератор - вкл. резервоар и деаераторна колона за предвидената мощност с 
включена спирателна, регулираща, показателна, предпазна и др. арматура и 

апаратура; 

2.1. Захранващи помпи за вода към деаератор в схема 1+1рез. 

3. Дозираща система (съоръжения за антикорозионна програма) за защита на котел. 

4. Охладител на конденз (Смесител). 

5. Отделител за вторична пара. 

6. Други системи и елементи, съгласно нормалната практика на производителите. 

7. Контролна система (софтуерно управление) на Инсталацията за производство на 
пара. 

Оборудването ще се разположи в съществуващата сграда на котелната 
централа. По проект в сградата е предвидено място и комуникации за монтиране на 5 

бр. парни котли. Преди реализирането на предложението са монтирани и работят 3 
бр. парни котли с производителност по 12 т/ч пара всеки – т.н. I-ви етап на 

реконструкцията. С монтирането на котела от настоящото инвестиционно 
предложение приключва II-я етап от реконструкцията. Ситуацията на 
разположението на котлите в съществуващата сграда е показана в Приложение 2. 

При реализиране на предложението не се предвиждат изкопни и строителни 
дейности. Котелната инсталация е интегрирана в съществуващата технологична 

схема на Обособено цинково производство в КЦМ, АД-Пловдив. Нови пътища за 
достъп, битови помещения за персонала, нова канализационна система не се 
необходими.  

Режим на работа на инсталацията – в зависимост от потреблението на пара. 

 

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. 

Инсталацията ще се реализира на съществуваща производствена площадка на 
КЦМ АД Пловдив, на обособен терен с утвърден ПУП – приложен в електронен 
вариант, Приложение 3.  

За реализирането на инвестиционното намерение не е необходимо издаване на 
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон. 

 

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. 
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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 използват следните природни ресурси: 

 - Ел. енергия за захранване на помпи и др. електродвигатели. Повишаване на 

консумация на ел енергия и други консумативи не се предвижда.  

- природен газ като основно гориво – при работа и на четерите котела 
консумацията на гориво ще нарасне с 2175 Nm3/h; 

- мазут като резервно гориво. 

  За захранване на обекта с промишлена вода и вода за питейно-битови цели ще 

се използва съществуващите на площадката водопроводи от заводската мрежа.  

Не се предвижда повишаване на определената разходна норма за вода. 

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха от 
замърсители 

Съгласно КР №1-Н3/2017 г. разрешеният дебит от ИУ №25 – горивни газове от 
3 бр. котли в парокотелна централа възлиза на 32 400 Nm3/h. Предполагаемият дебит 
отпадни горивни газове от изгаряне на природен газ (или мазут като резервно 

гориво) след монтиране на четвъртия котел, ще нарасне и ще възлиза на 65 000 
Nm3/h, с температура 150-170 0С.  

 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират. 

При експлоатацията на новата инсталация не се очаква генерирането на 

отпадъци. 

 

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. 
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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 на 
оборудването 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. 

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде 

издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на лице 
за контакти на електронната поща. 

8. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с 

предоставената услуга на посочения от мен адрес на лице за контакти 
на електронна поща. 

 

 

 

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

      /инж. Ст. Пехливанов, Изпълнителен Директор/ 

 

 

Дата: 14.02.2018 г. 

гр. Пловдив 


