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ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

“МЕТАЛ” АД -  гр. Варна

Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице: гр. Варна, Западна 

Промишлена зона, ул. “Перла” № 20 ,1

Пълен пощенски адрес: гр. Варна. Западна Промишлена зона, ул. “Перла” №20 

Тел., факс, и ел. поща (e-mail): 052/570 270, e-mail: office@,metal-ls.com 

Изпълнителен Директор на фирмата възложител: инж. Иван Станев Лупов 

Лице за контакти: Надя Йорданова -  052/ 570 213, e-mail: ecology@metal-ls.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че “МЕТАЛ” АД -  гр. Варна. има следното инвестиционно 

предложение: Монтиране на фотоволтаична централа на покривно пространство на 

съществуващи сгради

Характеристика на инвестиционнота предложение:

1. Резюме на предложението

Предложението е за ново инвестиционно намерение, а именно: Монтиране на
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фотоволтаична централа с инверторна мощност 500 kW  на покривното пространство на 

съществуващи сгради. За преобразуването на слънчевата енергия ще се използват 

тънкослойни фотоволтаични панели. Конструкцията ще е модулна сглобяема. 

Фотоволтаичните модули ще са под ъгъл 18 градуса с ъгъл на засенчване 14.5 градуса.

(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 пргаожение №2 към 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, използване на 

взрив:

Инвестиционното предложение е свързано с монтиране на фотоволтаична централа на 

покривното пространство на съществуващи сгради, 500 k W  инверторна мощност и модулна 

сглобяема конструкция.

Инвестиционното предложение ще се реализира върху съществуващи сгради.Не е 

свързано с ново строителство и изграждане на нова инфраструктура.

Инвестиционното предложение не предполага извършване на изкопни работи и 

необходимост от използването на взрив.

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 но одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение 

но реда на специален закон:

Това инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 

устройствен или друг план 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, близост до или засягане на елементи на Националнага екологична мрежа



(HEM), 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)

Площадката, на която ще се реализира това инвестиционно предложение е 

производствената площадка на "Метал" АД, с адрес гр. Варна, район "Вл. Варненчик”, 

Западна Промишлена зона. ПИ с идентификатор 10135.4510.1035 ( стар 10135.4510.635. 

10135.4510.637 и 10135.4510.873) по кадастралната карта на града, с обща площ 65075 кв. м. 

Собственик на имота, за който има влязъл в сила от 4.06.2015 г. ПУП-ПРЗ за 

"производствена, складова, административна и търговска дейност, общежитие и 

предварително третиране на вторични суровини", е “Метал" АД.

Фотоволтаичната модулна конструкция ще бъде монтирана на свободното прокривно 

пространство на сгради с идентификатори:

№10135.4510.1035.35 № 10135.4510.103 5.68

№10135.4510.1035.69 №10135.4510.1035.70

Имота, на които ще се реализира инвестиционното намерение, не попада на територия 

на национални паркове, природни резервати, други защитени територии, археологически, 

архитектурни и други резервати и обекти, обявени за национални паметници на културата и 

Националната екологична мрежа Натура 2000.

Реализацията на инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата 

инфраструкрура или изграждане на нова.

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)

Инвестиционното предложение касае монтиране на фотоволтаична електроцентрала 

на покривно пространство на съществуващи сгради на “Метал" АД с идентификатори:

№10135.4510.1035.35. №10135.4510.1035.68, №10135.4510.1035.69, №10135.4510.1035.70

Не е свързано с използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията Инвестиционното предложение не предполага извършване на строителни 

дейности.



6. Очаквани вещества, които ще бьдаг емитирани от дейността, в т.ч. 

приоритетни и/или опасни, при коиго се осъществява или е възможен контакт с води:

Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на вредни вещества в 

околната среда в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен 

контакт с води.

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

При реализацията и по време на експлоатацията на инвестиционното предложение 

няма да се отделят вредни вещества в атмосферния въздух. Напротив -  естеството на 

инвестиционното предложение (изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 

покрив на съществуваща сграда) е изцяло екологично -  води до намаляване консумацията на 

електроенергия произведена от конвенционалн източници,респ. на вредните емисии от тях.

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

третиране:

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с генериране не 

отпадъци. Отпадъците, които е възможно до се образуват при монтиране на модулната 

контстукция. ще бъдат съхранявани на отредените за целта площадки до приключване на 

строителните дейности след което ще се предадат на лица притежаващи документ по чл. 35 

от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ. бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).

9. Отпадъчни води:

Инвестиционното предложение не е свързано с използване на води. Реализацията 

му няма да доведе до промяна в съществуващите на производствената площадка на "Метал” 

АД потоци отпадъчни води -  битови, промишлени и дъждовни води.

“Метал” АД има сключен договор за доставка на питейна вода. отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води от 30.04.2018 г. с “Водоснабдяване и Канализация -  Варна” 

ООД за ползване на предлаганите от тях услуги.

(очаквано ко личество 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 канализационни 

система/повърхностен воден обект/водотьтна изгребна яма и др.)



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

на предприятието/съоръжението:

Реализацията на това инвестиционно предложение няма да доведе до промяна във 

вида и количествата на използваните от "Метал” АД химични вещества и смеси. 

Дружеството има извършена класификация по Закона за опазване на околната среда, 

съгласно която, не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

С вх. № 26-00-7449(4)/10.05.2017 г., копие от същата е представена в РИОСВ -  Варна.

(в случаите по чл. 996 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 па големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 

предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

11. 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. Комбинирана скица на имота №50/07.08.2018 г.;

2. Нотариален акт № 196/1999 г

Гр.Варна

Дата: 28.01.2019 г. Подпис

(инж. И 1зп. Директор)


