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У В Е Д О М Л Е Н И Е

  за инвестиционно предложение
до заинтересованите лица и общественост 

от Фирма КОМАНД ЕООД
Пълен пощенски адрес. 
3700 Видин, ул. Широка № 9
Телефон, факс и e-mail.

    info@komand-bg.com; 0888745974
Лице за контакти- Пламен Христов

Характеристика на инвестиционното предложение:

II. Резюме на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Съвкупността  от  технологични  процеси  във  фирма  „Команд“  ЕООД“  формират

целия производственият процес. Той е съвкупност от всички взаимосвързани действия на
служителите  на  фирмата  и  съоръженията,  необходими  за  производството  на  готова
продукция.

Производственият  процес  обхваща  всички  дейности  на  територията  на
предприятието-  Проектиране  и  производство  на  машини за  производство  на  арматурни
заготовки; Проектиране и производство на котли за парно и водно отопление; Проектиране
и производство на специализирани машини; Автоматизиране, модернизация и ремонт на
машини  за  производство  на  арматурни  заготовки:  Продукти:  Машини  за  изправяне  и
рязане на арматура (изправно отрезни машини); Машини за огъване на арматура; Машини
за рязане на арматура; Автоматични огъващи машини (автоматични бигляри); Машини за
челна заварка; Станове за арматурни мрежи,  Котли за парно и водно отопление,  Водни
помпи.

Предлаганите  машини  се  изработват  за  нашите  клиенти  само  с  предварителна
заявка,  като  дружеството  предвижда  производството  на  около  12  машини  на  година.
Суровините  и  материалите  се  доставят  в  предприятието  от  различни  складови  бази  за
метали в страната на базата на предварително проучване на доставчиците и заявка.

При  постъпване  на  суровини  и  материали  в  предприятието  се  извършва
задължителен  входящ  контрол  на  материалите,  а  на  всеки  етап  на  производството  се
извършва  постоянен  технически  контрол  за  да  се  гарантира  качество  на  обработените
детайли.
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На фиг.1 е изобразена схема на съоръженията, възлите и агрегатите.
Означения:
1. Стелажи за прътов и листов материал;
2. Лентоотрезни машини;
3. Лазерна машина;
4. Плазма;
5. Абкант 3м- 3бр.;
6. Валцоваща машина
7. Заваръчно помещение;
8. Бояджийско помещение;
9. Помещение за прахово боядисване;
10. Склад готова продукция;
11. Ел. Табла;
12. Котелно помещение;
13. Склад;
14. Спринклери.

б)  взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  съществуващи  и/или  одобрени
инвестиционни предложения;

Изграждането на предприятието няма кумулативен характер с други съществуващи
и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията
на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството и експлоатацията няма да се  използват природните
ресурси на земните недра, почвите, водите и биологичната разнообразие. 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни
води;

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци. Строителните
отпадъци ще се транспортират от лица, регистрирани по реда на чл. 12, ал. 4 от Закона за
управление  на  отпадъците  и  притежаващи  направление  с  определен  маршрут  за
транспортиране  и  изисквания  за  средствата  за  транспортиране.  Отпадъците  ще  се
транспортират на депо/ площадка за строителни отпадъци. 

При  изкопните  дейности  ще  се  формират  около  150м3 земни  маси,  които  при
провеждане на дейности по подравняване и озеленяване на терена ще бъдат използвани.

Водите, които ще генерира строежа са битово-фекални отпадни и дъждовни води,
които ще се заустват в градската канализационна мрежа.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Инвестиционното  предложение  няма  да  доведе  до  замърсяване  и  вредно

въздействие, както и до дискомфорт на околната среда.



е)  риск от  големи аварии и/или бедствия,  които са  свързани с  инвестиционното
предложение;

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда възникването на
риск от големи аварии и/или бедствия

ж)  рисковете  за  човешкото  здраве  поради  неблагоприятно  въздействие  върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето.

Изграждането  на  предприятието  не  крие  рискове  за  човешкото  здраве  поради
неблагоприятно въздействие върху факторитеe на жизнената среда по смисъла на параграф
1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

1. Местоположение  на  площадката,  включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.

Предприятието  ще  бъде  изградено  в  Поземлен  имот  10971.511.158,  област  Видин,
община Видин, гр. Видин, п.к. 3700, Западна Складова зона, вид собственост - Частна, вид
територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 6843 кв. м,
квартал 35,

Строително - монтажните работи ще се изпълняват изцяло в рамките на имота и не се
налага заемането на допълнителна площ за временни дейности.

В близост на обекта няма засягане на защитени територии и територии за опазване на
обектите на културното наследство;   няма очаквано трансгранично въздействие;   не  се
предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

2. Описание  на  основните  процеси  (по  проспектни  данни),  капацитет,
включително  на  съоръженията,  в  които  се  очаква  да  са  налични  опасни
вещества от приложение № 3 към ЗООС.

По същество инвестиционното предложение е за изграждане на производствена база
– сграда със склад за разкрояване на стоманени листа и профили, заваряване и боядисване
до получаване на готови продукти от стомана. Предвижда се съгласно производствената
схема  да  бъдат  произвеждани  около  12  машини  годишно,  в  зависимост  от  договорните
отношения с доставчици и заявени поръчки.

При  експлоатацията  на  предприятието  не  се  предвижда  използването  на  опасни
химически вещества.

3. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не е необходима нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване.

Изграждането  на предприятието  ще започне  с  изкопни дейности за  изграждане  и
поставяне  на  фундамент  с  дълбочина  около  1  метър.  Ще  бъде  изградена  едно  етажно
производствено помещение с двуетажни битови помещения и двуетажна административна
част,  без изграждане на сутеренна част. 
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(подпис)


