
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕС ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА 

ТРАЙНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

С цел предотвратяване на отрицателното въздейстие от атмосферните условия 

върху доставяните резерни части, оборудване и материали в централен склад, е 

необходимо да се обособи закрито складово пространство (навес) за съхранението им, 

съответно ще е необходимо да се подобри и площадката за предварително съхранение на 

генерираните неопасните отпадъци, чрез полагане на бетонова настилка.  

По тази причина инвестиционно предложение (ИП) има два етапа: 

1.  „Изграждане на навес за съхранение на резервни части и оборудване“, на 

територията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД  

Съоръжението, предмет на ИП ще представлява сглобяема метална конструкция 

от навесен тип, с размери 15/30 m, за покриване на част от съществуващия открит склад, 

с цел съхранение на резервни части и оборудване.  

След реализация на инвестиционното предложение ще се подобри начина за 

обслужване и функциониране на Централен склад. 

Изграждането на навес за съхранение на резервни части и оборудване е етап от 

ново инвестиционно предложение, реализацията на което е с цел подсигуряване на 

покрита площ за временно съхранение на резервние части и оборудване.  

2. „Полагане на трайна бетонова настилка на площадка за предварително 

съхранение на неопасни отпадъци“, на територията на „Дънди Прешъс Металс 

Крумовград“ ЕАД  

Полагане на трайна бетонна настилка на площадката за неопасни отпадъци, с цел: 

Осигуряване на възможност за почистване; Защита на почвата от замърсяване и 

отвеждане на дъждовни води и води от снеготопене; Повишаване на безопасността по 

отношение достъпа и техническата изправност на МПС - попадането на парчета от черни 

метали в чакълирана настилка, поврежда гумите на автомобилите. 

Съпътстващи основната дейност, са изграждането на следните елементи: 

• Инсталиране на видеонаблюдение – при реализацията на този етап от ИП площадката ще 

бъде снабдена с допълнително видеонаблюдение, чрез което ще се контролират 

дейностите и достъпа; 



• Изграждане на отводнителна система:  

- ще се изработи страничен борд с цел предотвратяване изтичането на води 

от площадката и ще се изгражда водосъбирателна канавка по средата на площадката.  

- в най-ниската част на терена ще се изработи водосъбиратлена шахта, 

съобразена с количествата на водата, която ще се оттече при евентуални проливни 

дъждове; 

- ще се монтира каломаслоуловител – дъждовните води от площадката, 

събирани в шахтата ще се насочват по тръбопровод, към каломаслоуловителя.  

Полагането на трайната бетонова настилка на площадката за предварително 

съхранение на неопасни отпадъци е етап от ново инвестиционно предложение, 

реализацията на който е свързана с повишаване на безопасността на техническата 

инфраструктура и превантивна мярка спрямо околната среда, позволяваща оптимална 

защита на почвата, подземните води и прилежащите площи от евентуални замърсявания. 

 

 „Изграждане на навес за съхранение на резервни части и оборудване и  полагане на 

трайна бетонова настилка на площадка за предварително съхранение на неопасни 

отпадъци“ е ново инвестиционно предложение, което ще се реализира в два етапа, с цел 

оптимизиране на съществуващата инфраструктура и подобряване условията за 

съхраниние на отпадъци и резервни части. 

 

 

 


