
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ПРЕУСТРОЙСТВО И 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА В 

РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

Предметът на инвестиционно предложение e преустройство и промяна на 

предназначението на дърводелска работилница в ремонтна работилница за лекотоварни 

автомобили на територията на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, УПИ I80323.16.17 

(ПИ 80323.16.34), кв. 74, с. Челопеч, Община Челопеч, област Софийска. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на южната 

промишлена площадка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, в близост до 

Централен склад, със застроена площ от 114 m2 и разгъната застроена площ 114 m2 и 

застроеният обем е 510 m3. 

Необходимостта от авторемонтна работилница е свързана с динамичната работна 

среда, в която лекотоварните автомобили на дружеството се използват.  

В сградата на дърводелската работилница се предвижда да се извършват 

авотенекеджийски дейности: изправяне на ламарини; премахване на корозия; заваряване 

и подсилване, като е възможно да се извършва и козметично боядисване, само на отделни 

части на автомобила, ако е необходимо. 

Няма да се извършва смяна на масла и маслени филтри.  

Ще се изгради водосъбирателна канавка, която ще събира водата при миенето на 

колите, канавката ще бъде включена към съществуващия кало-масло уловител в близост 

до автомивката на РМЦ, на територията на Дружеството. 

Санитарният възел ще бъде подвързан към съществуващата в близост 

канализация за битово-фекални отпадъчни води намираща се до източната фасада на 

централен склад. 

Не се предвижда използването на природни ресурси по време на преустроиството 

на работилницата. Самото инвестиционно предложение по своята същност ще намали 

значително времето за ремонт, технологичното време за оценка и отстраняване на 

щетите, както и намаляване на разходите по о тремонтиране на моторните превозни 

средства.  

Електроенергията, необходима за захранване на обекта при експлоатация, ще се 

доставя по съществуващи електропроводи и няма необходимост от изграждане на нови 

такива. Не се очаква значително повишаване в разхода на електроенергия в резултат от 

извършваните дейности.  

Не се предвижда водовземане или ползване на повърхностни или подземни води 

или други природни ресурси. 
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