
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  ,,КРИС-МАРИ-ДАЧ" OOД           

ЕИК  160080137, представлявано от Кристина Дачева и Мария Дачева 

 адрес: с. Устина, ул. „Антон Иванов“ № 19,  община Родопи, област Пловдив 

Управители:  Кристина Дачева и Мария Дачева 

 

Лице за контакти: арх. Петко Иванов Прокопиев - пълномощник  

Телефон: +359 888 20 40 64,  e-mail:  proarh@abv.bg 

 
 

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ ШИЛЕВ, 

Уведомяваме Ви, че ,,КРИС-МАРИ-ДАЧ" OOД има следното инвестиционно предложение:  

ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ)- ЗА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ – ОБСЛУЖВАЩА И 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ЗА ОБЕКТ:  

"АВТОМИВКА, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ И ПРАНЕ НА КИЛИМИ” В ИМОТ №099 477, М. 

КЕРЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО  НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

АВТОМИВКА, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ И ПРАНЕ НА КИЛИМИ” В ИМОТ №099 477, М. 

КЕРЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО  НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

 (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: 



Дейността се състои от три сходни по характер дейности свързани с почистване: 

 

 Автомивка  

Състои се от две клетки на самообслужване. Технологичните нужди са за 11л. вода на 

минута и по 8 кw мощност за всяка автоточка. За автомивката ще бъде осигурен кало-

масло уловител, съдържанието на който ще се транспортира на определени за това 

места. 

 

 Химическо чистене 

Пералня - 7 кw,  сушилня - 7 кw. Потреблението на вода е по 40л. / цикъл 

  

 Пране на килими 

Една кил. перална машина – 1.5 кw, пароструйка – 7.8 кw . Общото потребление на вода – 

1000 л. / час. 

Включвайки необходимите мощности за осветление, компресор, климатик – общата 

необходима мощност е 100 кw. 

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: 

 Няма връзка. 

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, 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) 

ИМОТ №099 477, М. КЕРЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО  НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА, 

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) 

 Водоснабдяване за питейно битови нужди – от наличен обществен водопровод. 

 Водоснабдяване за технологични нужди  - ще се изгради сондажен кладенец с 

дълбочина 40м. 

 Необходим дебит – 0,5 л/сек. Общото необходимо количество вода е 10 куб.м. на ден. 

 Прилагаме координати на бъдещия сондажен кладенец.  

 



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: 

  Не се очакват. 

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

 Не се очакват вредни вещества във въздуха. 

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

 Смесени битови – ще се предават на местната комунална фирма.  

 Утайки от каломаслоуловителя  - ще се предават на специализирана фирма с 

разрешително за дейността, издадено по реда на Закона за отпадъците. 

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.) 

 Отпадните води – битови, технологични и дъждовни, посредством площадковата 

канализация ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. 

 За отработените води от автомивката ще бъде осигурен каломаслоуловител,. 

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) 

 Няма да бъдат налични на площадката. 

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. Актуална скица на имота - копие; 

2. Ситуации в М 1:5 000 и 1: 10 000- копия; 

3. Документ за собственост - копие; 

4. Планово – техническо задание за изработване на ПУП; 

5. Скица - предложение за изготвяне на ПУП; 

6. Решение на ОбС Перущица за допускане изготвяне на ПУП; 

7. Координати сондажен кладенец; 

8. Пълномощно - копие ; 

9. Електронен носител - 1 бр. 

  

 

 

 

Дата: .................... 

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

                            (подпис) 
 

 


