
Част Б - за инвестиционни предложения 

(в съответствие с изискванията на 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 

(ПМС №201/2007 г. ДВ бр.73/2007 г.) 

 

 

От МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Куклен 4101, 

ул. “Асеновградско шосе“, местност “Капсида“, Промишлено-търговска зона 

Куклен с ЕИК 201577925, представлявано от Михаел Макс Майер, Матиас Майер и 

Красен Димитров Кръстев – Управители на Дружеството 
 

/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, ул. “Асеновградско шосе“, местност “Капсида“, 
Промишлено-търговска зона 

Телефон, факс и е-mail:0877 82 87 44, 0898 685 658 

Управители на фирмата-възложител: Михаел Макс Майер, Матиас Майер и Красен 
Кръстев 

Лице за контакти: Нина Иванова 
 

Уважаеми  г-н Директор, 

 

Уведомяваме Ви, че фирма МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД има следното инвестиционно 
предложение, а именно:  

 

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

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

 

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

а) (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) местоположение на 

инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота: 

 

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ XXXIII-011433 за производствени и 
складови дейности, м. „Капсида“ в землището на гр. Куклен, Община Куклен.  

 

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 

 
Ще се изгражда на един етап. 

 

в) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.); 

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, 

пътно и др. строителство: 

 
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.  
 
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.  
 

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК: 

Водоснабдяването на обекта за питейно битови нужди ще се осъществи от 

включване към близко разположен водопровод, (ще се изгради и водопровод до 

имота и ще се свърже), чрез сградно водопроводно отклонение. 

 

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. 
 



е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г. , в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, 

предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, 

предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 

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

необходимост от изграждане на нови: 

 
По време на строителния процес ще се използват съвременни висококачествени строителни 
материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им. 
 

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. 

 
 

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение. 

Органът за одобряване на инвестиционното намерение е Община Куклен. 

 

Приложение към чл. 10, ал. 2 

(Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) 

Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1: 

Част Б - за инвестиционни предложения 

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите: 

 
Настоящето уведомление обхваща следното инвестиционно намерение, а именно: 
изграждане на:  

 

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

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

 
Предвижда се инвестиционното намерение да е в съответствие с предназначението на 

имота, няма да се превишава разрешената плътност на застрояване. 

 

Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и не се намира в близост до 

такива, и не засяга територии за опазване обектите на културното наследство. 

Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер. 

 

2. (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на имотите, в 

които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с 

координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или 

партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по 



земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата 

инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна 

система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на 

инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за 

използваната координатна система. 

Приложена скица 

 

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 

координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на 

инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на 

възложителя 

 

Снимка 1 Съществуваща сграда 

 

 
 

 



 
 

Снимка 2: схема на предвижданото разширение 

 

 

 

 

 

 

Дата:      Възложител:....................................... 

/подпис/ 

 


