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ОТ ДИМИТЪР НЕДЕВ 

СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД-01-3736/15.11.2022 Г. 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе - частна общинска 

собственост по реда на чл. 22 а, ал. 1, т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИИСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Русе посrьпи искане с вх. № 30-332-13/16.11.2022 г. по чл. 28, ал. 1, т. 1 от 

ППЗНИ от ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД за закупуване на поземлен имот с 

идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, 

Община Русе, Област Русе, с площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, Област 

Русе, местност „Слатина", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на 

трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, при 

граници и съседни имоти: 63427.85.41, 63427.85.51, 63427.85.38, 63427.84.37, 63427.85.37. За 

имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10543/10.08.2022 г., вписан под №99, 

том 30, дв. вх. 10240, н. д. 6205, , вх. рег. №10553 от 18.08.2022 г. по описа на Службата по 

вписвания - Русе, по реда на ЗНИ - без провеждане на тьрг или конкурс. Към искането са 

приложени изискуемите приложения в ППЗНИ. Заявителят е получил Сертификат за 

инвестиция Клас А № А-246 от 15.11.2022 година, издаден от министъра на иновациите и 

растежа на Република България за проект „Второ разширение на завод за производство на 

електронни и механични части за автомобилната индустрия, Русе". Със сертификата е 

определено инвеститорът да ползва насърчителна мярка по чл. 22а от ЗНИ. Съобразно 

приложенията към подаденото искане ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД планира да 

реализира инвестиция в размер на 23 000 000 лева, като същата ще бъде реализирана върху три 

собствени на дружеството терени, но е предвидено проектните дейности да се изпълняват и 

върху собствения на Община Русе в момента поземлен имот с идентификатор 63427.85.50. За 

този имот инвеститорът желае прилагане на насърчителна мярка по чл. 22а, ал. 1 ,т. 2 от ЗНИ 

като закупи имота от Община Русе без провеждане на rьрг или конкурс. 
Съгласно чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС продажба на имот частна общинска собственост може 

да се извършва без rьрг или конкурс в полза на лица в случаите определени в закон. Такава 
възможност именно дава чл. 22а, ал. 1, т. 2 от ЗНИ в полза на инвеститор получил сертификат 

за клас инвестиция. Тези условия са изцяло изпълнени за заявителя ВИТТЕ АУТОМОТИВ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД. Спрямо конкретната продажба са приложими правилата на ЗНИ и 
правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 22а, ал. 2 от ЗНИ във връзка с чл. 30, ал. 1 от 
ППЗНИ Община Русе е възложила на двама независими оценители оценки за определяне 

продажната стойност на имота обект на заявителски интерес. Единият от оценителите е 
определил пазарна стойност на правото на собственост в размер на 77 000 лева, а другият - в 
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размер на 78 593 лева. Съобразно чл. 22а, ал. 2 от ЗНИ крайната пазарна цена не може да бъде 
по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените пазарни оценки. 
Средноаритметичната стойност в настоящия случай е 77 796, 50 лева. Данъчната оценка на 
имота е в размер на 31 680 лева. Изпълнени за условията на чл. ЗОа от ППЗНИ, като при даване 
на съгласие за продажба на имота по средноаритметичната пазарна стойност по-горе, без 
провеждане на тьрг или конкурс, няма да е налице държавна помощ. 

Съобразно изложеното и посочения размер на планираната инвестиция са изпълнени и 
условията на чл. 22а, ал. 13 от ЗНИ, поради което предлаганото разпореждане е допустимо като 
отговарящо на условията на специалното законодателство. 

Предлатаната продажба не е включена в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 г. 

Предвид гореизложеното и поради факта, че реализирането на такава инвестиция на 
територията на община Русе е от голям обществен интерес, на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейностга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлатам Общински съвет - Русе да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 

22а, ал. 1, т. 2 от ЗНИ, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. ЗОа от ППЗНИ, Общинският съвет - Русе 
реши: 

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - 
общинска собственост за 2022 г." с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с 

площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Слатина", с 
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Друг вид 
поземлен имот без определено стопанско предназначение, при граници и съседни имоти: 

63427.85.41, 63427.85.51, 63427.85.38, 63427.84.37, 63427.85.37., предмет на Акт за частна 

общинска собственост №10543/10.08.2022 г., вписан под №99, том 30, дв. вх. 10240, н. д. 6205, , 
вх. рег. №10553 от 18.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, по реда на ЗНИ и 

на ППЗНИ, с прогнозен прикод от продажбата в размер 77 796, 50 лева (седемдесет и седем 

хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки), без данъци и такси. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба на поземлен имот с идентификатор 

63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област 

Русе, с площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност 

„Слатина", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, при граници и 
съседни имоти: 63427.85.41, 63427.85.51, 63427.85.38, 63427.84.37, 63427.85.37, предмет на Акт 
за частна общинска собственост №10543/10.08.2022 г., вписан под №99, том 30, дв. вх. 10240, 
н. д. 6205, , вх. рег. №10553 от 18.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с 
продажна цена в размер на 77 796, 50 лева (седемдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет 
и шест лева и петдесет стотинки), без дължими данъци и такси, които са сметка на инвеститора 
купувач, в полза на ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД с ЕИК 200292065, като 
инвеститор, получил Сертификат за инвестиция Клас А № А-246 от 15.11.2022 година, издаден 
от министьра на иновациите и растежа на Република България по реда на ЗНИ и ППЗНИ. 

З. Кмета на Община Русе да оправомощи длъжностни лица, които да проведат 
преговори с инвеститора по точка 2 от настоящото решение за сключване на договор за 
продажба на ПИ 63427.85.50 съобразно чл. 31, ал. 1 и 2 от ППЗНИ. При успешно провеждане 
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на преговорите кмета на Община Русе да сключи договор за продажба на посочения в т. 1 имот 

с инвеститора ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД при спазване изискванията на ЗИИ и 

ППЗИИ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копие на Акт за частна общинска собственост №10543/10.08.2022 г.; 

2. Копие на скица; 

3. Копие на данъчна оценка; 

4. Копия на пазар~уΡ оценки - 2 броя; 

5. Копие на искан3 вх. № 30-332-13/16.11.2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: 

ДИМИТЪР НЕДЕВ 

СЪГЛ. 3АПОВЕД N_° Р 

ЗА К1цЕТ ИА ОБЩИ 1 РУСЕ 

736/15.11.2022 Г. 
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ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД 

местност Слатина 
ул. Индустриален парк 19 
7009 Русе 
България 

Ваш изх. №: 
От: 
наш изх. №:( /г/ _

Име: д-р Христо Христов 

тел.: +359 (0) 82 816 600 
факс: +359 (0) 82 845 644 

hristo.hristov(г~witte-automotive. bq 
www. witte-autom otive. сот 

Qтносно: Искане за оценка и решение на Общински 
Дата: 15.11.2022 

съвет - Русе за продажба на ПИ 63427.85.50 по 

смисъла на чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за 

масърчаване на инвестициитв 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБLЦИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАЗАРДЖИЕВ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИЛКОВ, 

„ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД (ВАБ) е един от най-големите работодатели в 
русенския регион, кат0 в предприятието ни работят над 1100 работници и служители. 
Инвестиционмият проект на „ВИТТЕ" в Русе се раэвива положителн0 от 2008 г., кат0 вече 
успешн0 са изпълнени 2 етапа от неговото развитие. В резултат от развитието на проекта 
са постигнати нива на продажби от 141 мил. евро за 2021 г., което представлява 10% от 
БВП на Община Русе. За 2022 г. се очакват продажби над 180 мил. евро, а за 2023 г. 

увеличение между 20-25%. 

В развитието на компанията предстои нов етап, изразяващ се в увеличаване на 
производствения ни капацитет и включващ построяване и Оборудване на нОва 

Raiffeisenbank Bulgaria EAD 
В1С: RZBBBGSF 
в лева: 
1BAN: BG22RZB691551082984403 
в долари: 
1BAN: BG55RZB691551182984407 

DZ Bank AG 
В1С: GENODEDDXXX 
в евро: 
1BAN: DE86300600100000105072 

S1C:200292065 
VAT S1C: BG 200292065 
ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД 
Управител: д-р Христо Христов 

Memбer of
ПUTOMOTIVE GROUF'' 
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производствена сграда, както и изграждане на прилежаща към нея инфраструктура. 

Увеличаването на производствения ни капацитет предвижда разкриване на повече от 300 
нови работни места. Свързаният с новия етап инвестиционен проект вече е регистриран 

с удостоверение №БАИ-ЗНИ-31130.09.2022 г., издаден от Българската агенция за 

инвестиции (БАИ), като този документ служи за прилагане на предвидените в 3акона за 

насърчаване на инвестициите (ЗНИ) насърчителни мерки (удостоверението е приложено 

към настоящото писмо). На 15.11.2022 г. е издаден сертификат за инвестиция клас А 

№ А-246/15.11.2022 г. във връзка с нашия проект „Второ разширение на завод за 

производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, Русе". 

На 13.09.2022 г. с Решение №1063, прието с Протокол №39/13.09.2022 г., Русенският 

общински съвет даде своето предварително съгласие поземленият имот с идентификатор 

63427.85.50 от кадастралната карта (област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Слатина) да 

бъде придобит от „ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД съгласно условията на 3НИ и 

правилника по неговото прилагане. Следващата логична стъпка от законовата процедура 

във връзка с цитираната насърчителна мярка е формулиране на конкретните параметри 

на договора за покупко-продажба на имота, за да могат строителните дейности да бъдат 

подготвени и да стартират след прехвърлянето на собствеността. Тя се предхожда от 

провеждане на подготвителните процедури от страна на Общински съвет - Русе относно 

определяне на пазарната и данъчната оценка на имота, определяне на продажна цена, 

приемане на решение за продажба на имота и др. Съгласно чл. 22а, ал. 2 3НИ, оценката 

се извършва най-малко от 2 независими оценители, като крайната пазарна цена не може 

да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. 

Общинският съвет може да възлага оценка на съответствието на размера на имота за 

целите на изпълнение на инвестиционния проект. 

С оглед на гореизложеното, моля за включване в дневния ред на ноемврийската сесия 

iiA Общински съвет-Русе на точка във вр ьзкд с оценка и решение относно продажgа 

на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 63427.85.50 от 

кадастралната карта (област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Слатина) без провеждане 

на търг или конкурс, съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 2 ЗНИ. 

На разположение сме за координационни и уточняващи въпроси, предоставяне на 
необходимата информация и документи от страна на инвеститора, както и осигуряване на 
участие на наши представители на всички съгласувателни етапи. 

С уважение, 

W1TTE Automotive 
ВИТТЕ Аутомотив Българи 

Д-р Христо Х 
Управител 



~+К БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Българска агенция за инвестиции 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№ БАИ-ЗНИ-31/30.09.2022 г. 

за вписване в регистъра на Българската агенция за инвестиции 

На аснование чл. 11а, ал. 1 от Правилника за прилагане на 3акона за насърчаване на 
инвестициите с настоящото Българската агенция за инвестиции удостоверява, че 

„ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 200292065 

е подало заявление за издаване на сертификат за инвестиционен проект клас А по 
реда на 3акона за насърчаване на инвестициите с вх. № БАИ-ЗНИ-31/21.09.2022 г. 

за инвестиционния проект: 

„ВТОРО РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ПРОИ3ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ И 
МЕХАНИЧНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, РУСЕ" 

с планиран размер на инвестицията 23 000 000 лв., 

с очакван брой на новите работни места 302, 

която ще се изпълнява в гр. Русе, община Русе, област Русе 

Настоящото удостоверение се издава, за да поспужи на залвителя пред съответните 
органи на изпълнителната власт. 

При представяне на настоящото удостоверение, моля да бъде оказано пълно 
съдействие на инвеститора за получаване на документи, необходими за издаване на 
сертификат за клас инвестиция. 

При представяне на настоящото удостоверение, моля да определите съответните 
служители/ звена във Вашата администрация и да уведомите за това Българската агенция 

за инвестиции с цел съвместно оказване на необходимото информационно обслужване на 
заявитепя. 

Настоящото удостоверение не представлява предварително становище по заявлението 
за издаване на сертификат за клас инвестиция. 

Удостоверението е валидно 6 месеца от датата на издаването му. 

ИЗПЪЛНИiЕЛЕН ДИРЕКТОР 

БОГ ~ ,.
(име, подпис, печат) 

Този документ е издаден съгласно Приложение № 2 към чл. 11а, ал. 1 от ПП3НИ 
(Ново — Дв, бр. 95 от 2020 г., в сила от 06.11.2020 г. 

уп. "Врабиа" 23, София 1000, теп. (02) 9855500, факс (02) 9801320, http://wwv✓.iпvгsth 

, 



ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 

БЪЛГАРСКА.ТА АГЕНЦИЯ ЗА ИН8ЕСТИЦИИ т 

Вх. № /дата   ~%~G1- ~i~it- 3~~~fC~✓ 2.~' . 

ЗАЯ8ЛЕНИЕ' 

п0 чл. 18, ал. 1 от 3акОна за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 4 от Правилника за 
прилагане на 3акона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) 

от „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 

(име/фирма на заявителя) 

У8АЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

Моля да бъде издаден: 

- сертификат за инвестиция клас А 

- сертификат за инвестиция клас Б 

- сертификат за при0ритетен инвестици0нен 
пр0ект 

Х

съгласн0 изискванията на 3НИ и Правилника за прилагане на 3акОна за насърчаване на 
инвестициите (ППЗНИ) за инвестици0нния пр0ект 

"ВТОРО РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ 
ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, РУСЕ" 

(наименОвание на инвестици0нния проект) 

с планиран размер на инвестицията - 23 000 000.00 Лв., 

с Очакван бр0й на нОви рабОтни места п0 пр0екта - 302, 

к0ят0 ще се изпълнява в гр./с./Община ГР. РУСЕ, О6Щ. РУСЕ 

Секция І. ДАННИ ЗА ЗАЯ8ИТЕЛЯ 

Раздел 1А. Данни на заявителя, ак0 заявителят е юридическ0 лице, еднОличен търгОвец или 
клОн на чуждестранно лице 

1. Наименование: „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 

2. ЕИК: 200292065 

3аявпението е и писмено заявление за помощ по смисъла на чл. 6, параграф 2 от Регпамент (ЕС) 

№ 651/2014 и в съответствие с чл. 4, ал. 7 от ППЗНИ. 
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3. Идентификационни данни по националното эаконодателство на чуждестранно юридическо 
лице - заявител: 

3.1. правна форма: Еднолично дРужЕство с огРАничЕнА отговоРност 

3.2. Регистрационен номер: ЕИК: 200292065 

3.3. Седалище и адрес на управление: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТ РУСЕ, ОБЩИНА 
РУСЕ, МЕСТНОСТ СЛАТИНА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК №19 

3.4. Предмет на дейност: РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕХАНИЧНИ, 
МЕХАТРОННИ И ЕЛЕКТРОННИ ЗАКЛЮЧВАЩИ, КИНЕМАТИЧНИ И ЗАДВИЖВАЩИ 
ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ 

3.5. Имената на лицата, представляващи заявителя съгласно правната регистрация: ХРИСТО 
АЛЕКСАНДРОв ХРИСТОв (УПРАВИТЕЛ) 

4. Адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса за управление): 7009 РУСЕ, МЕСТНОСТ 
СЛАТИНА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК №19 

Раздел 1 Б. данни за заявителя, ако е физическо лице 

1. Имена: НЕПРИЛОЖИМО 

2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер по националното законодателство: НЕПРИЛОЖИМО 

3. Постоянен адрес: НЕПРИЛОЖИМО 

Раздел 2. Други данни за заявителя (ако е попълнено 1А) 

% Държава 

данни на лицата, притежаващи повече от 
10 на сто в регистрирания капитал 
на дружеството-заявител (наименование, 
ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/регистърен номер на 
чуждестранно юридическо лице) 

„вИТТЕ АУТОМОТИв" ГмбХ (W1TTE 
Automotive GmbH) 

100 ФР ГЕРМАНИЯ 

Раздел 3. Лице за контакт 

1. Имена: ДЕЯН ПЕТРОв/СТЕФКА АСПАРУХОВА 

2. Длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ/МЕНИДЖЪР „ФАСИЛИТИ" 

3. телефон: +359 877 513 356/ +359 878 475 031 
4. Факс: +359 82 845 644 

5. Електронна поща: 
devan.petrov(a~witte-automotive.bq 

bg stefka. asoaruhova@witte-automotive. 
Раздел 4. Икономически данни на заявителя за последните три години в евро/лева (в случай 
че эаявителят е регистриран преди по-малко от 3 години, той предоставя данни от датата на 

регистрацията си) 

2019 2020 2021 
1. Обшо активи в хиляди лева 106 306 123 028 136 373 
2. Общо продажби в хиляди лева 214 873 195 709 273 898 
3. Финансов рез_ултат в хиляди лева 3 613 2 497 2 844 
4. Брой заети (средносписъчен брой) 1 009 899 1 076 

ВИТТЕ ,4УТОмОТИВ 6Ъi)гйРИЯ 
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Раздел 5. Консолидирани данни за икономическо или друго обединение - в случай на членство 
в такОва 

1. Наименование на групата: „ВИТТЕ АУТОМОТИВ" ГмбХ 

2. Държава, където се намира централният офис: ФР ГЕРМАНИЯ 

*хил. ле. 2019 2020 2021 
3. Общо активи 785 199* 810 938* 816 215* 
4. Общо продажби 1 288 325* 1 092 057* 1 144 620* 
5. Финансов резултат 25 928* 20 994* 30 959* 
6. Брой заети (средносписъчен брой) 4 626 4 240 4 200 
Раздел 6. Категория на предприятието 

1. мСП ~ 
Предприятието отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно Приложение 

1 на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона 

за малките и средните предприятия. 

Моля попълнете данни за категорията на предприятието в Декларация за обстоятелствата по 

чл. 3 и 4 от 3акона за малките и средните предприятия (определено като „малко и средно 

предприятие" на базата на данните за предходната финансова година на подаване на 

заявлението; в случаите на новообразувани предприятия данните се определят според 

стойноспа на показателите за текущата финансова година). 

Указание за попълване: Декларацията е обнародвана в ,,държавен вестник", бр. 54 от 21 юни 

2013 г. Образец на декларацията и указания за попълване са публикувани на интернет 

страницата на Министерството на икономиката. При изменение на утвърдените образец и 

укаэания се прилагат последно утвърдените. 

2. Голямо предприятие ° 
Предприятието е голямо и не отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно 

Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко 

приложение по Закона за малките и средните предприятия. 

Раздел 7. Други данни: 

1. Информация за осъществени инвестиционни проекти, съизмерими с представения проект, 

ако има такива: 

Инвестиционен проект със Сертификат №А-52/12.02.2013 г. - 3авод за производство на 

електронни и механични части за автомобилната индустрия, гр. Русе 

Инвестиционен проект със Сертификат №А-126/05.01.2018 г. - Разширение на завод за 

производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, гр. Русе 

2. Друга информация с приложени копия на документи: сертификати за качество, иновативност 

на продуктите и технологиите, конкурентни предимства и др.: 

„ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД е сертифицирано за система за управление на 

качеството със сертификат 1S0 9001:2015, система за управление на околната среда със 

Сертификат 1S0 14001:2015, система за управление на качеството със Сертификат 1ATF 
16949:2016 и система за здраве и безопасност при работа 1S0 45001:2018 - вж. 

приложените копия на сертификати. През 2022 г. предприятието на заявителя е 

виттЕ гvтомоти гг..°ияь 
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сертифицирано със Сертификат 1S0 50001:2018 за система за управление на енергийната 
ефективност. 

Изисквания към эаявителя във връзка с информацията в Секция 1 и документи за 
установяване на спазването им: 

За заявител юридическо лице, клон 
и едноличен тьрговец: 

1. Свидетелство за съдимост или клетвена 
декларация - оригинал или нотариално 
заверено копие, за чуждестранни граждани: 

- еднолични собственици на капитала; 

- управители; 

- членове на управителните органи на 
инвеститора, а в случай че членове са 
юридически лица - за техните представители в 
управителния орган. 

Свидетелствата за съдимост за български 
граждани, както и за чуждестранни граждани, 
постоянно пребиваващи в Република 
България, попадащи в посочените категории, 
се събират по служебен път. 

Моля, разгледайте приложените 
свидетелства за съдимост, издадени от 
компетентните органи на ФР Германия, 
относно: 

• Г-н Райнер Гьолц - председател на 
изпълнителния съвет на едноличния 
собственик на капитала на „ВИТТЕ 
Аутомотив България" ЕООД (т.е. 
„ВИТТЕ Аутомотив" ГмбХ); 

• Г-н Керстен Яник - член на 
изпълнителния съвет на едноличния 
собственик на капитала на „ВИТТЕ 
Аутомотив България" ЕООД и 
същевременно управител на 
инвеститора. 

Двата документа се представят в оригинал с 
превод от заклет преводач. 

2. Документи, удостоверяващи липсата на 
парични задължения към държавата или към 
община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от 3НИ и 
липсата/наличието на неизплатени трудови 
възнаграждения към работници и служители, 
установени с вляэло в сила наказателно 
постановление по чл. 13, ал. 1, т. 5 от 3НИ. 
(Изискват се по служебен път от 
Националната агенция за приходите, 
общините и Изпълнителна агенция .,Главна 

3а заявител фиэическо лице: 

1. Копие от документ за самоличност. 

2. Свидетелство за съдимост. 

В случаите, когато заявителят е 
български гражданин, както и за 
чуждестранен гражданин, постоянно 
пребиваващ в Република българия 
свидетелство за съдимост се събира по 
служебен път. 

3. Документи, удостоверяващи липсата на 
парични задължения към държавата или към 
община по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗНИ. 
(Изискват се по служебен път от 
Националната агенция за приходите и 
общината по постоянното 
местопребиваване на лицето, постоянно 
пребиваващо в Република България.) 
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инспекция по труда" по искане на 
българската агенция за инвестиции 
(6АИ/агенцията). 

Секция Н. ДАННИ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ИНВЕСТИЦИЯТА 

Когато правният субект за осъществяване на инвестиционния проект и за ползване на мерките 
за насърчаване на инвестициите, включително от лицата по чл. 17 от ЗНИ, е различен от 
заявителя, моля впишете данните по Секция 1 за този правен субект/тези правни субекти. 

1. В случай че заявителят е физическо лице или обединение на физически и/или юридически 
лица, инвестиционният проект эадължително предвижда създаване на юридическо лице по 
смисъла на чл. 17 от 3НИ, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със заявлението 
и инвестиционния проект, подадени от физическото лице или от обединението. 

2. Лица по чл. 17 от ЗНИ са юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект 

е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал. 

3. Когато се кандидатства за иэдаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за 
изграждане на индустриална зона и за развитие в индустриален парк, се представя 
удостоверяващ/удостоверяващи документ/документи за ангажимент на лице/лица, което/които 
да осъществи/осъществят на територията на зоната допустими инвестиции при спазване на 

критериите за раэмер и заетост, определени в правилника: договор за придобиване на вещно 

право върху терен от територията на индустриалната зона, предварителен договор за 

придобиване на вещно право върху терен на индустриалната зона, договор за наем, 

меморандум, споразумение или съвместно изявление за намерение, упоменаващо поетия 
ангажимент или учредяване на дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, 

дружествен договор, устав, друг приложим учредителен документ. 

4. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за 

изграждане на технологичен парк, се представя удостоверяващ/удостоверяващи 

документ/документи за ангажимент по т. 3 за осъществяване на дейност на територията на 

технологичния парк поне от едно от следните лица: български висши училища, получили 

последна валидна оценка при инстиryционална акредитация, не по-ниска от 6,00 по 

десетобалната система съгласно глава десета от 3акона за висшето образование, или 

чуждестранни висши училища, Българската академия на науките и нейни институти и звена, 

Селскостопанската академия и институти към нея, чуждестранни или български 

експериментални лаборатории и/или изследователски институти по чл. 60 от Закона за 

администрацията, чуждестранни или български научни организации по смисъла на § 1, т. 1 от 

Допълнителната разпоредба на 3аконаза насърчаване на научните изследвания. 

5. В случаите по т. 3 и 4 може да се представи и документ за ангажимент от заинтересуваните 

органи на териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията и/или от 

еднолични дружества с държавно или общинско участие в капитала. 

НЕПРИЛОЖИМО 

Секция 111. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ съгласно чл. 12 и чл. 18, ал. 2 от 3нИ 

Раздел 1. Вид и предназначение на инвестицията в нови дълготрайни материални 

нематериални активи за: 

и/или 

1. Създаване на ново предприятие
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2. Разширяване на съществуващо предприятие/дейност 

3. Диверсификация (разнообразяване) на производството в съществуващо
предприятие/дейност с добавяне на нови продукти г k: і 

4. Съществена промяна на цялостния производствен процес в съществуващо 

предприятие/дейност 

Може да отбележите повече от едно, като имате предвид укаэанията на § 2в от Допълнителните 
разпоредби на ППЗНИ: 

Инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи за създаването на ново 
предприятие, разширяването на съществуващо предприятие/дейност, диверсификация 
(разнообразяване) на производството на предприятието/дейноспа с нови продукти или 
съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо 
предприятие/дейност по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗНИ се насърчават по реда на ЗНИ и ПП3НИ, като 
се взема предвид понятието „estaЫishment" по смисъла на чл. 2, т. 49, буква „а" от Регламент 
(ЕС) № 651/2014, съответно понятието „стопански обект" в официалния превод на български 
език на чл. 2, т. 49, буква „а" от Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие че то се отнася до 
инвестицията (инвестиционния проект) - обект на подпомагане. (Понятията „enterprise" и 
„undertaking" по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014 със съответния им 
превод на български език като „предприятие" и понятието „undertaking" по смисъла на чл. 3, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 
помощта de minimis (OB, L 352 от 24.12.2013 г.) със съответния му превод на български език 
като „предприятие" се отнасят за субекта, получаващ помощта, и се разграничават от понятието 
„предприятие" по чл. 12, ал. 2, т. 1 от 3НИ, представляващо обекта на подпомагане.) 

Инвестиционен проект 

Моля опишете инвестиционния проект, като включите информация за неговата същност, 

график на дейностите по проекта, описание на планираните за придобиване дълготрайни 
материални и нематериални активи и друга информация: 

От 1899 г. ВИТТЕ Аутомотив представлява иновативен и мощен ноу-хау в технически 
решемия за заключващи системи и благодарение на това тя се превръща в оперираща 
компания от глобален мащаб. Днес, ВИТТЕ Аутомотив е сред технологичните лидери в 
областта на мехатронните системи за заключване, като непрекъснато инвестира в 
разработването на иновативни системни решения за ключалки, предни и задни капаци, 
интериор и седалки. Резултатите от инженерната работа са най-сложните продукти, които 
съчетават механика, електротехника и електроника. Продуктите могат да бъдат намерени 
във всички добре известни марки автомобили. 

След показамите положителни резултати през периода 2008-2021 г. „ВИТТЕ Аутомотив" 
ГмбХ е взел решемие да инвестира „на зелено" във второ разширяване на построения 
през 2014 г. и разширен през 2019 г. високотехнологичен завод с цел разширяване на 

производствената дейност в България и запазване на стабилните пазарни позиции в 
световен мащаб. За целта се предвижда инвестиране на средства в размер на около 11,5 
мил. EUR в сграден фонд, друга инфраструктура, машини и съоръжения. В 

производството до 2025 г. се очаква да бъдат обучени заети още около 300 работници и 

служители. 

За осъществяването на тези свои намерения „ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД 
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кандидатства за получаване на сертификат за инвестиция клас „А" (в категория 

високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката) и желае 

подкрепа при реализиране на своя проект съгласмо 3акона за насърчаване на 

инвестициите (ЗНИ). 

Производството на предприятието е съобразено изцяло съгласно нормите и 

изискванията на ЕС ло отношение на опазване на околната среда и работната 
безопасност. 

Настоящият проект предвижда изграждане на нова производстена сграда, включваща 

социални помещения, които да поемат нуждите на новия персонал, който ще бъде 

назначем. Новата сграда ще се свърже функционално със съществуващата 

инфраструктура, като ще се създаде съответната производствена синергия. Освен 

производствена част, новата сграда, разположена на две нива с обща разгьната 

застроена площ от 21 300 мZ, ще включва складова зона, помещение за ГРт, лаборатории, 

работилници за изработването на технологично оборудване, 5 док станции за товарни 

превозни средства, социални помещения и други офиси. Планира се изграждане на 

паркинг с около 175 паркоместа. Постройката ще бъде оборудвана с фотоволтаични 

панели, които ще генерират енергия от възобновяеми източници. 

Новоизградената производствена и съпътстваща инфраструктура ще предпостави 

откриването на нови работни места, които ще бъдат заети от работници и служители с 

необходимото образование, преминали през съответните обучения и специализации, 

стандартни за длъжностите в предприятие, произвеждащо продукция за автомобилната 
индустрия. 

Планираното начало на строителните дейности е през м. април 2023 г., като се очаква те 
да приключат в рамките на една година. Оборудването на новоизградената 

инфраструктура и назначаването на свързания персонал ще продължии до края на 2025 
Г. 

С цел ефективното и своевременното изпълнение на описаните дейности е полезно да се 

обезпечи съответното административно обслужване в съкратени срокове, както и 

индивидуално административно обслужване. 

Инвестицията ще се реализира на собствем терен, включващ поземлени имоти по 

кадастрална карта с идентификатори 63427.85.37, 63427.85.38 и 63427.85.41. Освен 

посочените поземлени имоти проектните дейности ще се изпълняват и върху ПИ 

63427.85.50, който към момента е частна общинска собственост и е предмет на 

насърчителна мярка по настоящото заявление. 
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Заб.: Илюстрациите са индикативни на база идеен проект и могат да не отразяват крайния 
вид на сградата. 

Придобиване на имот - частна общинска собственост 

Изгряждането на новатд производствено-логистична сграда изисква придобиияното на 
поземлен имот 63427.85.50 по кадастралната карта на гр. Русе, който към момента е в 
режим на частна общинска собственост за Община Русе. Имвеститорът е заявил 
предварителното съгласие на русенския общински съвет имотът да бъде придобит от 
„ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД, като заявлението е разгледано и прието на 
септемврийската сесия на съвета, проведема на 13.09.2022 г. Към заявлението е приложен 

препис-извлечение относно Решение №1063 на Общински съвет - Русе, прието с 
протокол №39/13.09.2022 Г. 

Финансово подпомагане за изграждане на елементи от техническата инфраструктцра 

Съществуващото към момента състояние на ул. Слатимска в Източната индустриална 
зома на гр. Русе може да се определи като неза,цоволително от гледна точка на 
сигурността на пешеходците, които се движат по тази улица. Рисковете са породени от 
влошената асфалтова настилка и липсата на тротоарми зони край уличното платно, като 

пешеходците са принудени да вървят край спрели и движещи се товарни и пътнически 

превозни средства. Когато все пак има обособема тротоарна площ, то тя е силмо 

повредена от растителност и ерозия и използването й е невъзможно (вж. снимки 4 и 5). 
Освен това, на ул. Слатинска няма условия тежкотоварните камиони с ремаркета и 

полуремаркета да променят посоката си на движение, т.е. да осъществят обратен завой, 
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като по този начин нерядко се случва при маневриране те да използват части извън 
лентите за движение, като така допълнително повреждат съществуващите тротоарни 
части, които са само асфалтирани, предизвиквайки неравности и други деформации. 

Рехабилитацията на кръстовището и изграждането на подходящи тротоарни зони до 
границата на обекта на Инвеститора ще подобри общото състояние на Източна 
индустриална зона на гр. Русе, вкл. ул. Слатинска, като значително ще повиши 
безопасността на пешеходците, отиващи и връщащи се както към и от предприятието на 
„ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД, така и за другите предприятия в зоната - 
„Логистичен парк-Русе", „Балканцинк" и т.н. Рехабилитираното кръстовище и 

тротоарните площи ще представляват публична общинска собственост. Поради 

съчетаването на усилен товаропоток е налице интензивен трафик на товарни камиони и 

др. автомобили, което в съчетание с интензивния трафик на хора по пътното платно води 

до сериозен риск от ПТП с неприятни последствия. Реализирането на посочената 

инфраструктура изразява социалния ефект на инвестицията и ще облагороди 

обществената среда около предприятието на инвеститора. 

Необходими са рехабилитация и изграждането на тротоарни зони с дължина около 200 м, 

чието изграждане би струвало около 97 398,51 лв. без ДДС или 116 878,21 лв. с ДДС. В тази 

връзка са проведени предварителни разговори и консултации с компетентните 

длъжностни лица от Община Русе, които одобряват и подкрепят марката, като имат 

готовност да я приложат. По този начин са съставени следните документи: чертеж, 

количествено-стойностна сметка (КСС) и официално писмо за подкрепа, подписано от 

политическото и експертното ръководство на Община Русе (вж. приложенията кьм 

заявлението). 

Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за 

негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за 

държавното обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно 

осигурязане и за задължително здравно осигуряване за новоназначените работници и 

служители за осъществяването на инвестиционния проект. 

нови 302 работни В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат открити 

места. 

Раздел 2. Планиран размер на инвестицията за 3-годишен период (в хил. лв.) 

2022 2023 2024 2025 Общо 

1. Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални активи 

1.1.3емя 0 0 0 0 0 
1.2. Сгради 0 10 000 10 000 0 20 000 
1.3. Машини и оборудване 0 1 500 1 500 0 3 000 
2. Разходи за придобиване на 
дълготрайнинематериални 
активи 

2.1. Лицензи 0 0 0 0 0 
2.2. Патенти 0 0 0 0 0 
2.3. Ноу-хау 0 0 0 0 0 
2.4. Непатентовани технически 0 0 0 0 0 
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знания 

ОБLЦО 0 11 500 11 500 0 23 000 
Раздел 3. Планиран обем на средствата по източници за финансиране на инвестицията за 3- 
годишен период (в хил. лв.) 

Собствени 

средства 
Банкови заеми 

Частни 

заеми 

Държавна 

помощ 

(нацио- 

нална и от 

ЕС)* 

Финансов 

лизинг 

ДРУги 
източн 

ици 

(моля 

посоче 

те вид 

и 

размер 

) 

Общо 

0 0 23 ооо 0 0 23 000 
* Ако кандидатствате за мярка по ЗНИ, имаща характер на държавна или минимална 
помощ, моля: 

- опишете държавната помощ/минималната помощ за същия инвестиционен проект, за 
която сте кандидатствали (администратор на помощта, очакван размер, допустими 

разходи, приложим акт на национално и европейско ниво, по който помощта е допустима): 

В случай на вече отпусната помощ за същия инвестиционен проект (включително ако той е 

единен инвестиционен проект по смисъла на § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 
ППЗНИ) и за същите допустими разходи, информацията за това се попълва в декларацията за 
държавни помощи по чл. 34, т. 3 от ППЗНИ, която се прилага към заявлението. 

В съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 6 от ЗНИ най-малко 40 на сто от допустимите разходи за 
материални и нематериални активи следва да се финансират чрез собствени ресурси или 

чреэ външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа. 

**Финансирането ще бъде изпълнено от компанията-майка (т.е. от едноличния 

собственик на капитала на кандидата). 

По отношение на информацията в раздел 3 моля приложете: 

За юридически лица, клонове и еднолични 

тЪрГОВЦи 
За фиэически лица 

1. Документи, удостоверяващи финансовото 

състояние на лицето: 

а) годишен финансов отчет за последната 

приключила календарна година 

Моля отбележете тук, ако тези документи 

са налични в търговския регистър кьм 

Агенцията по вписванията. Те ще бъдат 

събрани по служебен пьт. 

1 

Документи, удостоверяващи възможностите и 

източниците за финансиране на 

инвестиционния проект: 

а) собствени средства; 

б) договори за заем; 

в) банкови и други гаранции; 

г) договори за финансов лизинг; 

д) декларация за поемане на ангажимент за 

финансиране на проекта; 
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Приложено е копие от годишния финансов 

отчет за 2021 г. на инвеститора. 

б) междинен финансов отчет, когато лицето е 

осъществявало дейност по-малко от една 

година. 

2. документи, удостоверяващи възможностите 

и източниците за финансиране на проекта: 

а) собствени средства; 

б) договори за эаем; 

в) банкови и други гаранции; 

г) договор за финансов лизинг; 

д) декларация за поемане на ангажимент за 

финансиране на проекта; 

е) други документи за финансиране или 

обезпечения. 

Моля приложете съответни 

доказателствени документи по т. 2. 

Моля, разгледайте приложеното писмо за 
намерение от едноличния собственик на 

капитала на заявителя. Към комплекта 

документи е приложено актуално състоямие 

на „ВИТТЕ Аутомотив" Гм6Х, издадено от 

компетентния райомен съд във Вупертал, 

кдіv документът е преведен от заклет 

преводач, а истинността му е удостоверена 

от правоспособен нотариус. 

е) други документи за финансиране или 
обезпечения. 

Моля приложете съответни 
доказателствени документи. 

Раздел 4. Финансово-икономически план на инвестицията за 5-годишен период (в хил. лв.) 

2022 2023 2024 2025 2026 Общо 

1. Разчет за очакваните 

приходи: 
10 100 106 609 112 391 151 857 

160 
136 

541 094 

1.1. Общо 10 100 106 609 112 391 151 857 
136 

541 094 

1.2. По основни 
продукти/услуги 

10 100 106 609 112 391 151 857 
160 
136 

541 094 

1.3. От други 
продукти/услуги 

- - - - _ _ 

2. Разчет за очакваните 
разходи: 

7 272 75 692 79 798 106 300 095 381 157 

2.1. Общо за дейността 7 272 75 692 79 798 106 300 095 381 157 
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2.2. По видове: 7 272 75 692 79 798 106 300 
095 381 157 

- персонал 116 1 918 2 714 3 121 3 589 11 458 
- финансови 61 640 674 911 961 3 247 
- други разходи във 
връзка с продуктите/ 
услугите по т. 1 

7 095 73 134 76 410 102 268 
107 
545 366 452 

З. Раэчет на 
очакваните нетни 
парични потоци по т. 1 
и2 

606 6 397 7 867 10 630 11 210 36 710 

Основни изводи за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект: 

във връзка с дългосрочните планове за растеж на продажбите на "ВИТТЕ Аутомотив 
България" ЕООД е необходимо второ разширение на производствената площ, тъй като 
текущият производствен капацитет се очаква да бъде напълно оползотворен в края на 
2022 Г. 

Дружеството предвижда устойчиво увеличение на производствените мощности и 
продажбите на продукция през следващия петгодишен период. Планът за развитие 
включва продажбите да достигнат 378 мил. лв. в края на 2022 Г., 396 мил. лв. през 2023 Г. 
и 403 мил. лв. през 2024 Г., като темпът на растеж се очаква да бъде запазен за 2025 и 2026 
Г. 

Локализацията на доставчици на материали в близост до завода в България се очаква да 
се ускори през периода 2023-2026 г, като това ще доведе до намаляване на общите 
логистични разходи от 4,0% (спрямо продажбите през 2022 Г.) до 3,2%, както и до 
подобряване на преките разходи за материали и показателите свързани с оборотния 
капитал на дружеството. 

Реализирането на тези цели ще бъде възможно единствено с пропорционално 
увеличение на броя на заетия персонал, както и чрез непрекъснато инвестиране в 
неговата квалификация. 

Споменатите положителни ефекти в дългосрочен план се очаква да доведат до запазване 
на финансовия резултат преди данъци и такси в средногодишен размер от около 4% 
спрямо продажбите на Дружеството. 
Раздел 5. Програма на дейноспа в рамките на З-годишен период 
1. Описание на планираното строителство на нови производствени сгради, складове, 
административни сгради и други с представяне на проектната готовност и/или намерение за 
закупуване или наемане на съществуващи сгради: 

Нова производствена сграда с площ: Първо ниво 10 650 т 2 + второ ниво 10 650 т 2 (РЗП = 
21 300 т 2). 

Паркинг към новата производствена сграда с капацитет: 175 паркоместа. 
2. Машини, оборудване и съоръжения, свърэани с инвестицията 
вид и брой Описание llържава Година на производство 
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на про- 
изводство 

Машина тип 
FHL/TGL — 2 

бр" 

Производствени линии за 
заключващи механизми за 
автомобилен преден/заден 
капак 

EU 
(Предстои 

тръжна 

процедура) 

2023 (прогнозно) 

Машина тип 
RSL — 3 бр. 

Производствени линии за 
ключалки за облегалката на 
задната автомобилна седалка 

EU 
(Предстои 
тръжна 
процедура) 

2023 (прогнозно) 

Машина тип 
W1TOL — 3 

бр " 

Производствени линии за 
автоматични размерми 
компенсатори за 
автомобилната индустрия 

EU 
(Предстои 
тръжна 

процедура) 

2023 (прогнозно) 

Машина тип 
Camera/Actu 
ator — 3 бр. 

Производствени линии за 
камери за предно и задно 
виждане за автомобили 

EU(Предст 
ои тръжна 
процедура) 

2023 (прогнозно) 

3. Описание на 

предприятието, 

Общите изисквания 

автомобилната 

на продукти 
изисквания 

реализира стандартизиран 
контрола на 
разходите. 

Процесtiт за 
следните 6 основни 

Първа фаза: 

производствения/технологичния процес/процеса на предоставяне на услугата в 

което ще бъде създадено/модернизирано с изпълнението на проекта: 

по отношение на научмоизследователската и развойна деймост в 

индустрия се определят с подробен структуриран процес за разработване 

(PDP). Този процес позволява да се реагира бързо на променящите се 

на производителите на оригинално оборудване от една страма и да се 

вътрешен развоен процес, от друга страна. PDP организира 

проектите от всички аспекти - технически, времеви или преглед и контрол на 

разработване на нови продукти (PDP) в групата предприятия „ВИТТЕ" има 

фази и 5 контролни точки: 

фаза на концептуална оферта на клиента 

на изисванията на клиента, перспективите пред ВИТТЕ, очакваните 

и се дава разрешение да стартира проекrьт (G1). Въз основа на 

и техническа спецификация се подготвя концептуална оферта за 
реализация на продукта, като „ВИТТЕ" трябва да предложи новост, с която 

клиента. Прави се предварителен разчет за разходите за разработване на 

на производството. Мениджмънтът прави преглед на техническата 

офертата (G2) и дава разрешение офертата да се предложи на 

приемане на офертата от клиента, започват два главни подпроцеса: 

на продукта и разработване на процеса. 

Валидиране на концепцията. Концепцията за дизайна и техническата 

на продукта се финализира. На тази фаза трябва да се изработят първите 

първи функционални проби, които преминават вътрешно одобрение и след 

от клиента. Прави се анализ и прогноза за реалното реализиране на 

Прави се анализ 
ефекти и ползи 

получената концепция 
техническата 
да привлече 

продукта и подготовка 
концепция, утвърждава 
клиента. След 
разработване 

Втора фаза: 
реализация 
прототипи за 
това одобрение 
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продукта и процеса и разходите за проекта. 

Трета фаза: Валидиране на дизайна: След концептуалната фаза се преминава към фазата 
на детайлно разработване на дизайна на продукта и паралелно с това на процеса. 
Проектират се всички детайли, правят се първи прототипни партиди за тестване на 
дизайна, функционалностга и трайността. Дизайнът се съгласува с клиента, като му се 
предоставят тестови образци за одобрение и проверка. Паралелно се проектира целият 
процес на производството, концепцията за производственото оборудване. Проектира се 
оборудването. Намират се доставчици на частите и оборудването. Прави се детайлен 
разчет за разходите. 

Фазата завършва с преглед и приемане на разработката. 

Четвърта фаза: Подготовка на производството. Поръчване на оборудването. 
Разработване на доставчиците — тест и валидиране на частите. Изработване на прототипи 
и прототипни партиди. Тестване за функционалност и дълготрайност. Доставка, 
инсталиране и тест на оборудването. Първи тестови партиди. Фазата завършва с преглед 
и освобождаване на производството. 

Пета фаза: Валидиране на серийното производство. Провежда се валидиране; по 
вътрешна система за валидиране наречема Fu11 Run Test (FRT). Този тест проверява 
готовността на дизайна, производството, всички клиентски разрешения, валидиране на 
всички доставчици, валидиране на оборудването и накрая потвърждава качеството и 
производителността на производството. Потвърждаването на фазата завършва с 
потвърждаване на FRT. 

Шеста фаза: фаза на непрекъснато подобрение на продукта и процеса. В тази фаза и въз 
основа на обратната информация от експлоатацията на продукта от клиента и на процеса 
от производството се правят непрекъснати подобрения, с цел постигане пълна 
удовлетвореност на клиента и по-ефективно производство. 

За проекти в секторите преработка на селскостопански продукти: 

а) описание на селскостопанските продукти, които ще се използват като суровини в 

предприятието - получател на помощ: . . . 

б) описание на операциите, които ще се извършват върху селскостопанските продукти в 

предприятието - получател на помощ: ... 

в) описание на селскостопанските продукти, които ще бъдат получавани в резултат на 
извършваните операции в предприятието - получател на помощ: ... 

г) ако инвеститорът осъществява дейности по първично производство на селскостопански 
продукти и/или подготовка на животински или растителен продукт за първа продажба в 
земеделско стопанство, включително първа продажба на прекупвачи и преработватели, 

описание на начина на разделяне на дейностите или разграничаване на разходите, за да се 

гарантира, че помощта не се ползва за първичното производство и/или подготовката за първа 

продажба на селСкостопанския продVкт:. . . 
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4. Икономическа дейност и произвеждани продукти: 

Наименование и код на 
продукта/услугата, 
които ще се 
произвеждат/предос- 
тавят от предприятие, 
създадено/модерни- 
зирано с придобива- 
нето на активите по 
раздел 5, т. 1 и 2 

Планирани приходи 
от продажбата на 
продукта/услугата 
след изпълнението 
на проекта 

Процент от общите 
планирани приходи от 
продукти/ услуги по 
раздел 4, т. 1, които 
ще се произвеждат/ 
предоставят от 
предприятие, 
създадено/ 
модернизирано с 
придобиванетона 
активите по раздел 5, 
т. 1 и 2 

Код и наименование 
на икономическата 
дейност, на която 
съответства 
продуктът/услугата 

1. Производствена 

линия за заключващ 

механизъм 

FHL/TGL 

29.32.30 - Други части 

и принадлежности за 

автомобили (КПИД 

2008 - СРА 2008) 

81 мил. лв. 

(2022 — 2026 г.) 
15% 

29.32 Производство 

на други части и 

принадлежности за 

автомобили (КИД 

2008 - NACE Rev.2) 

2. Производствена 

линия за ключалка за 
облегалката на задната 
седалка 

RSL 

29.32.30 - Дру ги части 

и принадлежности за 

автомобили (КПИД 

2008 - СРА 2008) 

119 мил. лв. 

(2022 — 2026 г.) 
22% 

29.32 Производство 

на други части и 

принадлежности за 

автомобили (КИД 

2008 - NACE Rev.2) 

3. Производствени 

линии за размерни 

компенсатори за 

автомобилната 

индустрия 

Wito1 

29.32.30 - други части 

и принадлежности за 

автомобили (КПИД 

2008 - СРА 2008) 

108 мил. лв. 

(2022 — 2026 г.) 
20% 

29.32 Производство 

на други части и 

принадлежности за 

автомобили (КИД 

2008 - NACE Rev.2) 

4. Производствена 

линия за камери за 

предно и задно 

вижданезаавтомобили 

Сатега 

308 мил. лв. 

(2022 — 2026 г.) 
43% 

29.32 Производство 

на други части и 

принадлежности за 

автомобили (КИД 

2008 - NACE Rev.2) 
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29.32.30 - Други части 
и принадлежности за 
автомобили (КПИД 
2008 - СРА 2008) 
Указания за попълване: 

Колона 1: Наименованието и кодът на продукта/услугата се посочват съгласно 
действащата класификация на продуктите по икономически дейности в Европейската 
общност (СРА) (с номенклатура PRODCOM/NACE unu с номенклатура СРА за проекти в 
сектора на услугите), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез 
Класификацията на продуктите по икономически дейности, които можете да намерите на 
страницата на 6АИ. 

Колона 4: Кодът и наименованието се посочват съгласно Статистическата класификация 
на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко 
приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, 
които можете да намерите на страницата на 6АИ. 

За сертификат клас A unu b най-малко 80 на сто от бъдещите приходи по проекта следва 
да са от продукти/услуги, които съответстват на следните икономически дейности: 

1. преработваща промишленост (код С 10 - 33.2) с изключение на икономическите дейности 
по глава 1, чл. 1, параграф 3, букви „а" - ,,г и чл. 13, букви „а" -„в" от Регламент (ЕС) № 
651/2014, описано в чл. 2, ал. 5, и npu условията на ал. 6 и 7 от правилника; 

2. сектор на ycnyrume: 

а) издаване на програмни продукти (код J 58.2); дейности в областта на информационните 

технологии (код J 62); информационни услуги (код J 63); 

б) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2); 

в) архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (код М 71); 
научноизследователска и развойна дейност (код М 72); 

г) образование (код Р 85); 

д) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87); 

е) складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1); 

ж) административни и спомагателни офис дейности (код N 82.1) 

За приоритетни инвестиционни проекти най-малко 80 на сто от бъдещите приходи от 
проекта следва да са от продукти/услуги в съответната икономическа дейност по 
проекта - за приоритетните инвестиционни проекти са допустими всички икономически 
дейности с изключение на тези по глава !, чл. 1, параграф 3, букви „а" - ,,г и чл. 13, букви .,а" - 

ВИТТЕ RY7ОN1QTt9В Ъ1ЬГй1'ИЯ 
EOt]Д 

BFlРНО с OPИГИNAl1b 



„в” от Регламент (ЕС) № 651/2014, описани в чл. 2, ал. 5 и при условията на ал. 6 и 7 от 
ППЗНИ. 

5. Етапи в строителството на сградите и доставка на оборудването по години с планирана 
начална и крайна дата (месец): 04.2023 - 10.2025 г. 

6. Лицензи/разрешителни/други административни актове, необходими за започване на 
производствения процес/предоставянето на услугата: НЕПРИЛОЖИМО 

7. Планирана дата на започване на производството/предоставянето на услугата: (дата на 
започване работа на първата линия) 2025 г. 

8. Година, през която ще се достигне планираният производствен капацитет: 2025 г. 

9. Период за поддържане на инвестицията в съответния регион по местонахождение, считано 
от датата на осъществяването й(3 години за малки и средни предприятия, 5 години за големи 
предприятия): 2025 - 2030 г. 
10. Продукти/услуги, които ще се произвеждат/п~едоставят след завършване на проекта 

Продукт/услуга 
Обем 

(единица/година) 

Стойност 

(хил. лв.) 

1. Производствена линия за заключващ 
механизъм 81 000 хил. лв (2022 

13 500 000 бр. -2026) 
FHL/TGL 
2. Производствена линия за ключалка за 
облегалката на задната седалка 119 000 хил. лв 

35 000 000 бр. (2022 -2026) 
RSL 
3. Производствени линии за раэмерни 

компенсатори за автомобилната индустрия 108 000 хил. лв 
154 286 000 бр. (2022 -2026) 

Wito1 
4. Производствена линия за камери за предно 
и задно виждане за автомобили 308 000 хил. лв 

14 000 000 бр. (2022 -2026) 
Сатега 

Раздел 6. 3аетост 

2022 2023 2024 2025 Общо 

1. Нови работни места, 
създадени с проекта 

22 80 100 100 302 

2. Прехвърляне на работни 
места от съществуващо 
производство (услуги) 

0 0 0 0 0 

3. Средна работна заплата за 
работно място преди данък, 
включително задължителни 
осигуровки 

1966 226 2601 2991 2455 

4. Образователен профил на  новите работници/служители 
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- с висше образование: 33 
- със средно образование: 269 
- с основно образование: 0 
Когато иэдаването на сертификат е заявено на основание на брой нови работни места (чл. 3а 
от ППЗНИ) и е эаявена мярката за частично възстановяване на раэходи за осигурителни вноски, 
за заявено за разкриване и поддържане работно място при условията и по реда на Кодекса на 
труда се представят: 

а) информация за длъжността, идентична на посочените в Националната класификация на 
професиите и длъжностите в Република България (НКПД); 

б) проект на длъжностна характеристика, в който се съдържа информация за изпълняваните 
дейности за длъжността; 

в) прогнозен размер на основното месечно трудово възнаграждение на наетото лице; 

г) прогнозен размер на разходите на инвеститора за задължителни осиryрителни вноски за 
държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно 
осигуряване и за задължителното здравно осигуряване. 

5. Посочете средносписъчния брой на наетите лица за 12-месечния период преди подаване на 
заявлението/започване на работата по проекта (както е предвидено в чл. 12, ал. 2, т. 7, буква 
„б" от ЗНИ). 

1122 (Съгласно справка за месец август 2022 г.) 
Раздел 7. Обучение на персонала 

1. Очакван размер на разходите за обучение на персонала по раздел 6, т. 1 и 2 
(в евро/лева). Н/П 

2. Място на обучението: Н/П 

3. Очакван брой на обучени новоназначени по професии/длъжности служители/работници. Н/П 

4. Прлгнозни ,цати на започване и пnиключване на обучението: Н/П 

5. Описание на предвиденото обучение: Н/П 

Раздел 8. Местоположение на производствената дейност/предоставянето на услугата; 

технически параметри 

1. Адрес на управление: 7009 РУСЕ, МЕСТНОСТ СЛАТИНА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК №19 

2. Адрес (област, община, населено място, улица) и кадастрални данни за разположението на 

предприятието, както и на мястото на извършване на строителството, разположение на 

оборудването (идентификатор и граници за поземлените имоти, съответно идентификатор и 

очертание на сградата), включително информация за предназначението и начина на трайно 

ползване на имота и предвижданията на влезлите в сила устройствени планове за територията. 

7009 РУСЕ, МЕСТНОС7 СЛАТИНА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК №19, ИД 63427.85.30 

3. Обща площ на планираното строителство (в кв. м): 22 945 

3.1. за производство/услуги — 10 850; 

3.2. за складиране — 4 740; 

3.3. за транспортни нужди - 0; 
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3.4. за административни сгради — 0; 

3.5. други — 7 355. 

4. Планирана инфраструктура (с посочване на съответните мерни единици): 

4.1. вода: тръба ПЕПВ Ф110, тах дебит = 26 1/s; 

4.2. канал: тръба РР Ф600, дебит = 440 1/s; 

4.3. електричество: Qmax = 4 MW; нова сграда = 1250 KVA 1 MW; 

4.4. газ: Природна газ обща мощнОст = 3700 KW; Тръба PE-HD Ф32х3 Q=1000 KW; 

4.5. телекомуникации; 

4.6. друга. 

5. Информация за собственосrга на застроения или незастроения терен/терени, на който/които 
ще бъде осъществена инвестицията: 

5.1. Ако теренът/терените е/са собствен/собствени, моля представете документ/документи, 
удостоверяващ/удостоверяващи правата Ви. 

5.2. В случай че предвиждате придобиване на права или наемане, моля да предоставите 
документ/документи, въз основа на който/които инвеститорът е придобил или има възможност 
да придобие право да ползва имота, и данни за местоположението, размер на терените, вида 
собственост, има ли предварителни договори и др. 

Инвестицията ще се реализира на собствен терен, включващ поземлени имоти по 
кадастрална карта с идентификатори 63427.85.37, 63427.85.38 и 63427.85.41. Освен 
посочените поземлени имоти проектните дейности ще се изпълняват и върху ПИ 
63427.85.50, който към момента е частна общинска собственост и е предмет на 
насърчителна мярка по настоящото заявление. 

Приложени са: 

• Скица на поземлен имот №15-896086-09.08.2022 г.; 
• Искане до Общински съвет — Русе относно получаваме на предварително съгласие 

за придобиваме на ПИ с идентификатор 63427.85.50 по реда на чл. 16, ал. 2 от 3акона 
за насърчаване на инвестициите (Вх. № на О6С-Русе 636/28.07.2022); 

• Акт №10543 за частна общинска собственост; 

• Предложение от председателя на Общински съвет — Русе към съвета за даване на 
предварително съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инзестиции (Вх. 
№686/23.08.2022); 

• Контролен лист №983/26.08.2022 за предоставяне на становище; 
• Препис- извлечение от Решение №1063/13.09.2022 г. на Общински съвет - Русе. 

Раздел 9. Въздействие на инвестицията върху околната среда 

Становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на 
инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление 
на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по 
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отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или 
защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие — получено по служебен път в 6АИ от компетентния орган по околна 
среда/представено от инвеститора/посочен публичен регистър, в който информацията е 
налична. 

Проектът няма никакви негативни въздействия върху факторите на околната среда, в т.ч. 
въздух, вода, почви и др. 3а повече подробности, моля, разгледайте приложеното 
становище на РИОСВ-Русе. 
Секция 1V. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ 
Раздел 1. Намерение за ползване на насърчителните мерки 
1. Съкратени срокове за административно обслужване по чл. 21 от ЗНИ. 1ХІ
2. Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване 
на инвестиционния проект по чл. 22 от ЗНИ (за клас А или приоритетен
инвестиционен проект). 
3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти 
по реда на чл. 22а от ЗНИ. 

Ако се заявява мярката по чл. 22а от ЗНИ, моля onuweme и приложете: 

3.1. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем: 

3.1.1. документи, съдържащи данните от Секция 111, раздел 8; 

3.1.2. документ, удостоверяващ предварителното съгласие на компетентния 
орган за имотите - частна държавна собственост, и/или решение на общинския 
съвет или документ от кмета на общината за предварително съгласие за имотите 
- частна общинска собственост, и 

3.1.3. становището на компетентния орган относно възможностите за прилагане
на мерките във връзка с нормативните иэисквания на специализираното 
законодателство относно собствеността и ползването на съответния имот. 

3.2. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/эамяна/наем на цени, 
по-ниски от пазарните (приложимо само за приоритетни инвестиционни проекти): 

Съгласието по т. 3.1.2 трябва да включва индикативна стойност на разликата 
между пазарната цена и очакваната цена по сделката (не по-ниска от данъчната 
оценка). 

3.3. За освобождаване от държавна такса за промяна на предназначението на 
земята (само за приоритетни инвестиционни проекти): 

Индикативна стойност на таксите, които няма да бъдат заплатени: . . . 
4. Финансово подпомагане за иэграждане елементи на техническата 
инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече 
инвестиционни проекти по реда на чл. 226 от ЗНИ (мярката е приложима за 

. r• '• 

ВЙТТЕ 
АУТОмОТЙI3 

6hЛГАРЙЯ ЕОО[j 
ВЯРНО С 

СаРl~~`ИНАЛА 



инвестиция клас А/приоритетен инвестиционен проект/ два или повече 
сертифицирани инвестиционни проекта, осъществявани на територията на 
индустриална зона). 

Когато се заявява тази мярка, моля посочете: 

4.1. Описание на елементите на инфраструктурата, които да се изградят от най- 

близкия изграден елемент на инфраструКтурата до границите на имота. 

Съгласно приложен комплект документи от Община Русе. 

4.2. Собственика на инфраструктурата след нейното изгра>►щане (следва да е 
държавна или общинска публична собственост). - Община Русе: Публична 

общинска собственост 

4.3. Ползвателите на инфраструктурата след нейното въвеждане в 
експлоатация. - Неограничен кръг лица, пребиваващи в Източна 

индустриална зона на гр. Русе. 

4.4. Приблизителна стойност на необходимите средства и етап на проектната 

готовност за изграждането на инфраструктурата, съгласувани със собственика 

на инфраструктурата. - 97 398,51 лв. без ДДС/116 878,21 лв. с ДДС 

5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална 
квалификация на лица, включително на стажанти от висшите училища в 
страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите по реда на чл. 

22в. 

Броят на заетите, които ще вземат участие в обучението, следва да е по-голям 

от 30 лица. 

Моля посочете размера на исканата помощ:... 

6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от 

инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни 

осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното 

здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 

22д. 

При заявяване на тази мярка моля опишете: 

6.1. Предвиден брой на персонала, който ще бъде нает по трудово 

правоотношение на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на 

труда (общо и по длъжности). 

ОБЩО: 302 

ПО ДЛЪЖНОСТ: 

Мениджър производство: 2 
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Експерт логистика: 12 
Инженер качество: 8 
Инженер автоматизация: 6 
Системен администратор: 1 
Специалист управление на човешки ресурси: 1 
Мениджър екип: 1 
Специалист обработка на данни: 2 
Началиик-смяна производство: 10 
Началник-смяна склад: 2 
Мехатроник: 10 
Склададжия: 12 
Работник сглобяване на детайли: 235 

6.2. Прогнозни разходи на инвеститора за трудови възнаграждения: - вж. горната 

таблица към секция 111, раздел 3. 

6.2.1. планиран размер на средната годишна работна заплата на наето лице в 

съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестицията, и по 

основни групи професии; 
2167,05 лв. 

6.2.2. прогнозни разходи на инвеститора за задължителни осиryрителни вноски 

за държавното обществено осиryряване, за допълнителното задължително 

пенсионно осиryряване и за эадължителното здравно осиryряване за 

новоназначени работници и служители за период две години; 

2 760 562,80 лв. 

6.2.3. прогнозен размер на исканата финансова помощ. 

1 380 281.40 лв. за 12 месеца 

7. Създаване на междуведомствена работна група (МРГ) за институционална 

подкрепа на приоритетен инвестиционен проект. 

При заявяване на тази мярка моля посочете основните очаквани процедури (ако 

не са посочени в секция 111, раэдел 5, т. 5), за които се очаква съдействие. 

8. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетни 

инвестиционни проекти по реда на чл. 66, ал. 1, т. 8 от ППЗНИ: 

8.1. До 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в 

образование и научни изследвания (с кодове Р 85 и М 72 по КИД 2008). 

8.2. До тавана на максималния интенэитет на помощта за инвестиции в 

преработващата промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 5 и 6 от ППЗНИ за 

създаване на ново предприятие. 

Моля представете вътрешен анализ/бизнес план на изпълнението на 

подпомагания проект npu получаване на помощта, както и без такава, със 

съответните количествено измерими показатели, с който се обосновава, че 
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проектът не би бил осъществен на територията на Репубпика България unu 
в съответния регион unu не би бил достатъчно рентабилен за бенефициера 

в съответния регион (за регионални инвестиционни помощи), че проектът не 

се осъществява с цеп да се спазят задължителните национапни стандарти 

за обучение (за проекти за обучение), че в резултат на помощта съществено 

ще се увеличи обхватът на проекта, unu общата сума, изразходвана за 

проекта, unu скоростта на изпълнение на проекта, че проектът не е 

изкуствено разделен от друг подобен проект/дейност, която изпълнявате до 

този момент. 

При заявени мерки, имащи характер на регионална инвестиционна помощ, за 

целите на проверката относно изпълнявани други подпомагани проекти, 

попадащи под определението за единен инвестиционен проект, моля 

представете данни дали представляваното от Вас дружество принадлежи в 

„група'; съответно идентификационните данни на дружествата от групата. 

Група предприятия съгласно чл. 2 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета означава предприятие майка и всички негови дъщерни 

предприятия, като „предприятие майка" означава предприятие, което 

контролира едно unu повече дъщерни предприятия, и съответно „дъщерно 

предприятие" означава предприятие, което се контролира от предприятие 

майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. 

"Единен инвестиционен проект" съгласно § 1, т. 25 от ДР на ППЗНИ е всяка 

първоначална инвестиция по смисъла на чп. 2, т. 49 от Регламент (ЕС) 

N2651/2014, започната от един и същ бенефициер (на равнище група) в срок 

mpu години считано от датата на започване на работите по друга 

подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация 

на териториалните единици за статистически цели (същата 

административно-териториална единица „област'). 

Ред за оценка на документите 

българската агенция за инвестиции извършва оценка на заявлението и на 

приложените документи за съответствие с изискванията на ЗНИ и на 

правилника за прилагането му. 

Оценката включва и проверка за съответствие между разходите за 

инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и 

източници на финансиране, удостоверени с документите по Секция 111, раздел 

З. 

8 случай че се констатират несъответствия u/unu непълноти, ще бъдете 

уведомени. 

Уведомяването се извършва писмено unu по електронен път. 
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Ако уведомлението не бъде прието на посочения от Вас адрес за 

кореспонденция и/или електронен адрес, уведомяването се счита за 

извършено с поставянето му на специално определено място в сградата на 

агенцията. 

Секция V. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА 

1. За мен/представляваното от мен дружество не са налице обстоятелствата, посочени в 
чл. 13 и 13а от ЗНИ: 

Подписаният/г~вдпwsанvГтг ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ, 

(имена) 

притежаващ/а-лична карта № 647312703, издадена от МВР, гр. (с.) РУСЕ, 

в качеството ми (+Еи на УПРАВИТЕЛ 

(управител/и, изпълнителен директор/и, друг вид представителство) 

на „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, 

(наименование на заявителя по секция 1) 

ЕИК/БУЛСТАТ 200292065 

Декларирам/е, че: 

1. Представляваният от мен/нac заявител не е обект на неизпълнено разпореждане за 
възстановяване на помощ вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което 
помощ, предоставена от български администратор на помощ, се обявява за незаконосъобразна 
и несъвместима с общия пазар, както и че не е предприятие в затруднено положение по смисъла 
на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

2. Задължавам/е се незабавно да уведомя/у$едеми министьра на икономиката чрез 
изпълнителния директор на агенцията за настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 13 или 
13а от ЗНИ, както и за промяна в обстоятелствата по чл. 12 от ЗНИ. 

3. Настоящото заявление се подава преди започването на работата по представения 
инвестиционен проект по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпОредби на ЗнИ и във 
връзка с глава 1, чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651 /2014 и проектьт ще бъде изпълнен в срок до три 
години от датата на започването на работата по него. 

4. Задължавам/е се да представям/е ежегодно информация на агенцията във връэка с 
чл. 19а от ППЗНИ. 
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Изискването е неприложимо (не са заявени мерки, представляващи регионална инвестиционна 
помощ и/или помощ за обучение). 

10. Между представляваното от мен/нас предприятие, кандидатстващо за помощ, и 
изпълнителите на проекта към датата на подаване на заявлението няма неотменимо 
споразумение относно осъществяването на проекта. 

Опис на приложените документи: 

Гр./G. РУСЕ По ,. 

Дата: 21.09.2022 ена и Лх~кNост: XPD1CT0 АЛ` ХРИСТОВ, 

УПРА8ИТ~3~:
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5. Разходите за заявените финансови насърчителни мерки няма да бъдат обект на друго 
(двойно) финансиране по същия или друг проект, програма или каквато и да е финансова схема, 
финансирана със средства от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друго 
публично финансиране. 

6. 3аявените насърчителни мерки (по чл. ..../чл. . . . ./чл. . . . . от ЗнИ) представляват държавна или 
минимална помощ и за прилагането им са изпълнени изискванията за натрупване и интензитет 
на помощта, за което е приложена декларация за държавни помощи по чл. 34, т. 3 от ППЗнИ/ 
чл. 42, ал. 1, т. 4 от ППЗнИ/ чл. 616, т. 2 от ППЗНИ. 

неприложимо (насърчителната мярка не е помощ): 

7. Инвестиционният проект ще доведе до нетно увеличение на броя на служителите в 
съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през 
предходните 12 месеца преди започването на работата по проекта и заетостта ще се поддържа 
в срок / 5 (в случаите на голямо предприятие) съгласно чл. години 
12, ал. 2, т. 6 и 7 от ЗНИ. 

8. Във връзка с чл. 3, т. 13 и чл. 4 от 3акона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свърэаните с тях 
лица и техните действитепни собственици: 

8.1. представляваният от мен/++as заявител не е регистриран в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим и не е контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. 

иftи 

по партидата sвързаните с тя и~#а и тсэсiiитс дсйстоитспни собственици на 

с ЕИК дружеството/дружес-свата   

9. Представляваният от мен/наs заявител потвърждава, че не е извършвал преместване по 
смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на 3акона за 

насърчаване на инвестициите към предприятието, в което предстои да се осъществи 

първоначалната инвестиция, за която се иска помощ, през двете години, предхождащи 

заявлението за помощ, и се ангажира да не прави това за период до две Години след 

приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощ. 
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РЕПУ6ЛИКА БЪЛГАРИЯ !~^
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ 

I'1'ЗХ.

Русе,

До 
г-н хРисто христов 
УПРАВИТЕЛ НА 
„ВИТТЕ АУТОМОтив БЪ..IГАРИЯ ЕООД 
ул. „Индустрыапен парк" № 19 
трад Русе 

Относно: Лостъпит0 в PHOCB-Pvce заяв.тение с вх. ?b''s АО- 2fн4.',•'10. 05.2022г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРНСТОв, 

В лтговлр на деплзиранлтл заявление Ви информираы, че с писмл с изх. ТС 1693%30.05.2013г. е 
съгласуванл инвестипилннл предллжение .. Изграждане на зивод за npozrзгtoдcmвo на е,зектронни и 4ееханычни 
цасти за авто,и0биzната ындустрия " с нестлполлжение: ПИ с идентифякатлри 63427.85.26, 63427.85.6, 
63427.85.9 и 63427.85.23 пл КК и КР на град Русе. Прлизвлдствеинят прлцес е планиран да се осьпtествява 
чрез сгллбяване на единичните метали unu п.zастмаслви части в глтови изделия. Възллжител на 
предллженхетл е ,,Вигге Аутлмлтив Бъ.цзряя" ЕООД. 

Съгласнл напичната в РЙ(К8-Русе нифлрмация, в перилда на прлнзнасяне пл глрецитиранлтл 
инвестигцiлннл преддожение, сьщотл е планиранл да се реализира на 4 етапа: 

- I етап - изграждане на адмиик3стративна сграда -1 000кв.м, производствена страда с 
ЗП~ 10500вв.м., външна и вътрешна инфраструтпура, вкл. пътища, парнинги, товаро-разтлварна зона, 
пандшафг, 

- П eтaii - изграждане на прлизводствена сградtа с ЗП--I0500кв.м., клпие на сградата от I етап; 
- III етап - изграждане на втлРа ядминистративна crpazta с ЗП-1000кв.м. iклпис на сгрядnта от I 

етап/ и изграждане на прлизвлдствена еграда с ЗП-10500кв.м.lклпие на етрадата от I етап/; 
- IV етап - изграждане на прлизвлдствена сlрада с ЗП--10500кв.м. ; клпие на страдата от I етап%. 

С настлящлтл писмл уведлмяватг за намерения за стартираНе и излъльение на ПI и 1V етап от 
ннвестицилиния прлцес на теритлрията на прлизвлдствената пллтцядкя 

8ъв връзка с горнлтл, Ви инфлрмира:ц, че нздаденлтл еъгласувателнл писмл с изх. № 
I693i30.05.2013r. няма срлк на валидност и сьшотл е в сила и при реазплизацията на глрелписаните етапи - 111 и 
iV npu запазване на карактера и парамеТрите на деiглзираилтл през 20 1 Зг. инвестициоинлтл преддлженхе. В 
тази връзка не се не се на.iага провеждане на нлва процедура пл реда на Глава шеста на Закnиа за оnазване на 
око.vната среда както и прлцедура пл чz.31 от Зисони за быо.чогычното разнооо'разые. 

Настоягцинт отглвор да се счнга катл приллжение %неразде.иа част' ьъм писил с изх. Хº 
1693i30.05.2013r. / ► 

f 

инж цонкл ~С 
Директор 

QBA 
-Русе ВИТ7Е AYTQ}wpT61R fgЛГqpИR 
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Теп: (+35982) 820 774, 820 772 Факс: г+35982) 820 779 е-паяl, nosv~nosv-пse.oФg www osv-ruse. org 
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РЕГIУБЛИКА 6ЪЛГАРИЯ 
Министерсгво на околната среда и водите 

PF1'ИОМААtlА і*tСПЕКЦИА ПО ОКОАНАТА СРЕДА И ВОД1ТiЕ - РУСЕ 

изх. К!  /ы93 

Русе, 

1, енtгЕ м+{~мJгr~в 
6ЬПГлсN 70 

Оа-

ДО 
Г-Н ТОМАц1 ИЙНДРА 
)'IIРЛВЯ'I"FЛ Еiл 
пВRТТК АьуТОМlMi'RS s'ьЛЛlpiS г.ООД 

ул. "Дунаяскн кът" 1k! 7 
гр. Русе 

KQiцig: r-u IцIf1MEH СТОу1ЛО8 
1iME'Р IIA OSIIЦиЯA PYt'! 
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vвw3КАЕлИ госпо.гlИН ИЙЯДРА, 

B~s sуъsua с Ваикто уведоwиин~, 8и инФориирам за сnедиат 

L IIo атвогввssе rs сw та вя Гпгwв erss от 3яsaвs хя ossssssв и wсап:ягя средº - 
ЗоОС (Дв, бр. 411L01?2г.. я дож. бр. 2712013г.): 

Ияестіщuоізяого rtрeдtюnxfutn за ..Нхграхдане ,ra Зилод эа процтvоосrпвv rur етеял:р,rнии и 
.иsхаггмчгп ч.астn іa паіе6за,ато индусrлрия", с местопопт~осиж ПН с идеитнфикптирн 63427.85.26. 
63427 а3.б. 63427.f3.9 и б3427.8S.2Э по к.лвстрнливта карта rга гр. Русе. cl.rлaciw акншi ХºJYº 
3358/89.OS.2013r.. 3427122.04.2А13т., 3S42123.04.2013r. и 3591/23.04.20i3r., наtацсмн ат GТКц — гр. Руеа, 
sв вв~ts в обхsата на ТiрsигоIение 1 кын чл. 92, T. 1 и Приаткети 11 къа+ чл. 93. ал. 1. т. 1 и 2 от 
Заклна та оптпя,ге ,wг окаvиаипа сде<iu и вв в4сіз 1 на npowcцyps по оиаикд на въздFйствието аъРХУ 
окллнаrº cpena илн прсцемяввтsе на навбкадимоспв от мзаьрцтване на ореикд на вьцуерствнетn върхУ 
окапмаТа среда. 

tL IIo arsoвСr вs I* ЧЈШ. 31 ат Эsаоиа 12 баллоГІч:vrо рsзвообр=зав — ЗБР 
(ДВ, бр. T7lZA02r., . s дож. ДВ, бр. УТl2013г.): 

Сlосочсннк ныаги se sпяяяжт в грентцгтс мв тшитсна гариторuя по смиеъла на Эако„а за 
lтцитгитлв mгpwr,operu (ДВ. бр. 133/1998г. иж. и доп. бр. 27г"2013г,) u/unu z грамишпе на зацtитпна 
wна по сэиисьла на Зспwожт ia bиоясиггчиnтv разнvобргиии. 

tia осноsанж pet. 2. ал.2 от Нидsдбапиг іД условiитпиз и ре,3а тд usаьpurвar,e иа vцвгiхи яд 
сь+хкгстилй~rrпгпа эиз п~гли.~. прn.~рами, nраекти и и,иггестиiц+vг,ии 6 ..хrения е пЕжvиети u цититr 
,+а arцr>ааяге иа ~rицИnенrапе юни (ДВ. бр. 7Эl2(07г. на►+, и vиоп. ДВ, бр. 94Iц112г.), прlиаикята на РИСХ'в 
_ f'7се с, чс se е stoбsoдrаіo ttцпsсждинс иа проипдурв по рсда на f.1ава smmpa от F{врсдбвта та OC. 

с уzаже, 

i 

ICTOP FNi>св~
(eііosc.liптtitrв Атуlіseлsº~ 

гр. Руся 7000, 6ул. Лpugyusдcicu' М 20, n.k.28, пзел. 082/ 820 772, 082/ 820 774; 
в-тад.ггов+г41 rt0sv -rus®.org жww гiоsч-гиве 



До ДИPЕKTОFQ` на 

Дирекция „РИQСВ" - Рyce 
цл. „Придцнавски бцлевард" № 20 
BG — 7000, гр. Рцсе 
Тел. / Факс : (082) 820 779 
Тел : (082) 820 774 
Emai1: riosv(cr~riosv-ruse.org

іl1MI[CTTIEрL'ГТ1 Fl(3 ОRtAtГ~t2RгC! G'р~yt'i г t 

r'. 7V~ uotLciлнa нспеkция ̀  г,D. Хусе 

•  
ВJC. 11Т° .. . `\.. ... . 

UiCF'1 ` % L~ ~~.1+%:  _.~4%. !-L , 

П U Т G /1 г~ Т „i ~ 

ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД 

местност Слатина 

ул. Индустриален парк 19 
7009 Руое 
България 

ваш изх. №: 

ОТ
.

наш изх. №( — ( 24г,~' 

Име:Христо Христов Упраоител 

тел.: +359 (0) 82 84 56 01 
факс: +359 (0) 82 84 56 44 

hristo.hnstov@witte-automotive.bq
www witte-automotive.сот 

Дата:).С

Qтнаснв: Изпълнение на Етап 3 и Етап 4 от инвестицивннв предлвгкение 
„Изграждане на заввд за првизввдствв на електрвнни и механични части за 
автвмвбилната индустрия" - АО 2795 от 13.05.20'l3г., с местаположение ПИ с 
идентификатори 63427.85.26, 963427.85.6, 63427.85.9 и 63427.85.23 па КК и КР на гр. 
Рцсе. 

УВАЖАЕNlА ИНЖ. ХРИСТОВА, 

Уведомяваме Ви за намеренията си за стартиране на изпълнението на: 

- Етап 3: изграждане на изграждане на производствена сграда с ЗП — 10500 м2, копие 
на сградата от етап 1 (без изграждане на втора административна сграда); 

- Етап 4: изграждане на производствена сграда с ЗП - 10500 м2, копие на сградата от 

етап 1, 
от горецитираното инвестиционно предлвжение. 
За реализация на инвестиционното предложение е проведена процедцра пв реда на 

Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда, приключила със становище на 
Директора на РИGСВ- Рцсе с изх. № 1693/30.05.2013 година. 

Във връзка със стартиране на проектиране и подготовка на строителните дейности, 

моля да потвърдите валидността на становището за реализацията на етап 3 и етап 4 от 

инвестицията. 

ВИТТЕ АУ70МОТИВ БЬЛгАР19. ! 

SG Експ есбанк 
ЕООД 

вiС: тт~в~н0 С ОРИГИНАЛА ; 
в евро:  
1 BAN: BG49TTBB94001525709012 
в лева: 
1BAN: G17TT6694001525709006 
в долари: 
1BAN: BG57TTBB94001526968316 

S1C:200292065 
VAT S1C: BG 200292065 
ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД 
Управител д-р Христо Христов 

Member of
/~UTOMOTIVE GF~OUP 



Приложения: 
1. Копие на подадено уведомление за инвестиционното предложение- АО 2795 

®т 13.05.2013г., 
2. Копие на становище изх. № 1693/30.05.2013 година на Директора на РИОСВ- 

Русе. 

С уважение, / 
Д-р Христо Х. и • - - : =-ител 

/ 

:1 * „~ г~ л

V1lITTE Atat®Гл®t~vе
ВИТТЕ Аутовпотив България ЕОС~1Д

rF 

ВИ7тЕ АУ1"Ом0741В БЪЛГАРИЯ 
ЕOбД 

вЯРно С UРЙГ ИнАЛА 



Аа 
Директора на Регионалната 
инспекция по опазване на 
околната среда и водите 
гр. Русе 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
за инвестиционно намерение 

съгл. Приложение 2, към Чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за 
въздействиетовърхуоколната среда 

От „ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД, град Русе, 
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя — физическо лице/ 

град Русе — код 7013, ул. Дунавски кът , № 7, ЕИК 200292065 
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/ 

Пълен пощенски адрес: град Русе — код 7013, ул. Дунавски кът , № 7 
тепефон, факс и e-mai1: . тел.082/845644, факс 082/845644, stefka.asparuhova~a witte-automotive.bg 

Управител на фирмата - възложител: 

Томаш Йиндра - Управител, 

д-р Христо Христов- Прокурист 

Лице за кОнтакти: Стефка Аспарухова- Мениджър администриране и развитие на 

инфраструктурата 

Уважаема Г-жо Директор, 

УведомяRамР Ви, че фирма „ВИТТЕ Аутомотио България" ЕООД, град Русе има 
следното инвестиционнопредложение: 

За Строителств0 на обект : 
3авод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия В 
УПИ 63427.85.23, 63427.85.9, 63427.85.6, 63427.85.26, М-ст СЛАТИНА, ПО КАД. КАРТА НА 
ГРАД РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Проектът се разработва на базата на действащ ПУП, писма от компетентните инстанции, 
задание от Инвеститора и ситуационен план за реализиране на: 

„3авод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия В 
УПИ 63427.85.23, 63427.85.9, 63427.85.6, 63427.85.26, М-ст СЛАТИНА, ПО КАД. КАРТА НА 
ГРАД РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ 

". За тази цел е отреден терен 
99 146 кв.м, разположен в кв.85, п0 
устройствен статут: 

-Плътност -70% 
-Н корниз -1 - 10 

- собствен имот със строителен статут с обща плОщ от 
плана на м-ст „Слатина", град Русе, Община Русе с 

-КИНТ 
-Озеленяване 

-1,5 
-20% ВИТТЕ АУтОмОТИв 6ЪЛГАРИЯj 

ЕООд 

вЯРН0 с ОРИГИНАЛА , 



-Отреждане -Пп 

Ситуационно решение 

Предвидено е четириетапно строителство на предприятие за пр0изв0дств0 на 
автомобилни части с производствено - складова част, двуетажна офисна част за 
администрацията, битова зона за работниците. В предната част на имота, от страната на 
довеждащия път, пред сградата към главната улица е предвиден паркинг за около 120 
автомобила на клиенти и служители, който е развит в две редици. От северната страна е 
разположен стопански двор с рампи, за зареждане на обекта с материали и екпедиция на готова 
продукция. 

Функционална организация 

Реализирането на проекта е планирано на 4 етапа. 

Етап 1: изграждане на административната сграда с ЗП - 1000 м2, производствена сграда 
с ЗП - 10500 м2. външна и вътрешна инфраструктура, вкл. вътрешни пътища, паркинги, товаро- 
разтоварна зона, ландшафт. 

Производствената сграда на предприятието ще бъде ново строителство и ще се 
проектира на един етаж , като на едно ниво са разположени производствено - складовата част, а 
битовите помещения за работниците, ще се разположат на второ ниво в обема на основната 
сграда. 

Етап 2, 3, 4- ще бъдат разширение на съществуващия. 

Етап 2: изграждане на производствена сграда с ЗП - 10500 м2, копие на сградата от етап 
1; 

Етап 3: изграждане на втора административната сграда с ЗП -- 1000 м2 (копие на 
сградата от етап 1) и изграждане на производствена сграда с ЗП - 10500 м2, копие на сградата 
от етап 1; 

Етап 4: изграждане на производствена сграда с ЗП - 10500 м2, копие на сградата от етап 
1; 

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова 
продукция), обща използвата площ. 

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща 
използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за разширение, или изменение на 
производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи 
дейности, в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / 
пътища/ улици, газопровод, електропроводи и др., предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползуване на взрив /. 

В производствената програма е заложено производство на автомобилни части и 

окомплектовки по каросерията на автомобилите на основата на метални и пластмасови 

заготовки, общо за около 350 000 бр. дневно. 
За складовата част са отделени около 2 500кв.м, където се предвижда стилажно 

складиране на готова продукция и суровини. 

Основните производствени процеси са: 

Съхраняване на материалите 
Материалите се достяват от външни доставчици. Това са пластмасови или метални 

части, съхранявани в пласмасови, метални или картонени опаковки; Към складовата зона 

са предвидени платформи за товаро/разтоварващи дейности при доставката на 

матариалите и експедиция на стоки с около шест рампи за товарене на камиони. 

ВИТТЕ АУ10мОТ6iВ БЬЛГАРИЯ 

~оод 

вЯРН0 С ОРИГИНАЛА 



Производственпроцес:
Производсвения процес се състои в сглобяване на едничните метални или пластмасови 
части в готови изделия. 
Производствената гама от продукти на завода в Русе включва: 
- Размерни компенсатори W1TOL - това са винтови регулируеми изделия, състоящи 

се от метални и пластмасови части, които се сглобяват в производствения процес. 
Използват се за компенсиране на грешките от сглобяване на отделните възли в 
автомобилите; 

- Различни видове ключалки - за затваряне на предните или задните капаци, 
страничните и задни врати, заключване на подвижните седалки към пода на 
автомобила и др. Състоят се от метални и пластмасови съставни части и компоненти; 

- Заключващи системи - заключващия комплект на вратите, капаците, запалването 
на автомобила - ключалки, ключове, дистанционни устройства, помощни 
изпълнителни елементи. Състоят се от пластмасови и метални съставни части, които 
се сглобяват в производствения процес; 
Други елементи от системите за достъп и отваряне на автомобила - шарнири, 
меканизми на подглавниците, страйкъри, теглителни щанги и др., също така 
състоящие се от пластмасови и метални части, които се сглобяват в производствения 
процес. 

Използвано оборудване и технологии: 
Процесът на сглобяване се извършва чрез специализирано оборудване, като се прилагат 
следните под-процеси: завинтване, пресоване, нитоване, запояване_ 
При тези процеси има само сглобяване на частите, без отделяне на вредни емисии или 
продукти. 
Използваните ресурси са ел. енергия и сгъстен въздух, който се произвежда чрез 
вътрешна компресорна система от най-модерни винтови компресори. 
Производственият процес не използва вода, както и не отделя отпадни промишлени води. 
Производственият процес не отделя газови емисии. 

Отопление, вентилация, охлаждане на сградите. 
За отопление на административните и производствени помещения е предвидено газово 
котелно отопление с водна отоплителна инсталация. 
Компресорната система ще бъде снабдена с рекуперираща система за използване на 
топлината отделяна от сгъстяването на въздуха, която ще се използва за отопление на 
помещенията или на вода за битови нужди. 
Вентилацията ще се извършва чрез рекуперация на топлината от въздуха и повторно 
използванеза отопление. 
Охлаждането ще се извършва само в административната сграда чрез охладителна 
чилърна система. 

Съхраняване и експедиция на готовата продукция: 
Готовите продукти се съхраняват в оборотни пластмасови каси или в картонени кашони. 
Съхраняват се на палети и стелажи в складовата зона. 
Преди експедиция палетите се опаковат и укрепват с стреч фолио и чембероват. 

Административна сграда: 
В административната сграда е предвидено разполагане на управленските и оперативни 
звена: управление, финанси и счетоводство, закупуване, развитие, администрация, 
логистика, инженеринг, изпитвателни лаборатории. 

Производствен персонал: 
За първи етап е предвидено в завода да работят около 500 работници и служители; 
Заводът ще работи на 3 сменен режим на работа. 
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Едновременно присъстващи в една производствена смяна около 300 човека. 

3а евакуация от обекта са предвидени евакуационни врати, извеждащи до терена 
извън сградата. В сградата са разположени санитарни помещения за външни посетители 
в обекта, обслужващи помещения за служителите и работниците, общо около 300 човека 
(едновременно присъстващи) - гардеробни, WC, бани, стая за жената, а с външен 
достъп от южната страна са предвидени помещение за КСК, ГРТ, котелно и енергиен 
център. От южната страна е предвиден вход към служебните офиси на базата. 

Конструкцията на сградата се състои от сглобяема метална конструкция - 
стоманени рамки с колони и ригели, върху стоманобетонни фундаменти на дълбочина 
около -5,ООм и ивични основи по периферията. За покрива е предвидена стоманена 
профилна ламарина LT 135, минерална вата 2х80мм и PVC мембрана. дъждовната вода 
от покрива ще се отвежда по скатовете към двете дълги страни на сградата и ще се 
събира с точкови опоци, вънтрешно по вертикали - PVC тръби към площадковата 
канализация. 

Подовата конструкция на обекта ще се изпълни с бетонова настилка върху 

уплътнена трошенокаменна основа. Офисната сграда ще се изпълни с монолитна 
стоманобетонна конструкция на два етажа пред производствената сграда. 

Етапи 2,3, 4: 
Всеки от етапи 2, 3, 4 ще бъде копие на производствената мощност и процеси от етап 1. 

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: 

Действащ подробен устройствен план на местност „Слатина", по плана на град Русе 
(решение 371, прието с протокол 19 / 20.11.2008г. от Общински съвет Русе за одобрен ПУП-ПЗ) 
и съществуващ „Русенски индустриален парк" в съседство. 

Местоположение на площадката  /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати 

/ по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на 
обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие. схема на нnRя ипи промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура / 

Обектьт е разположен в местноспа „Слатина" по плана на град Русе, в УПИ 63427.85.23, 
63427.85.9, 63427.85.6, 63427.85.26, Кв. 85 и има прилежащи улици от югозапад и югоизток, от 

които ще се изградят пътни връзки за обслужването му. Обектьт не попада в границите на 
защитени територии или защитени зони, както и в защитена зона за обекти на културното 

наследство. Не се очаква повишаване на съществуващия транспортен трафик от клиентски или 
товарни потоци. 

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията, предвидено водовземане за питейни промишлени и други нужди - чрез обществено 

водоснабдяване / Ви к или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количеСтва, 
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане 

Ще се изпълни връзка със селищната ВиК мрежа за питейно и противопожарно 

снабдяване, като отвеждането на дъждовната вода ще се осъществи към съществуваща 

канализационна мрежа на Община Русе, стопанисвана от ВиК ЕООД, Русе. 
В процеса на функциониране на завода ще се отделят само битови отпадни води. 

Битовите отпадни водни количества ще се пречистват до качествено състояние, съгласно 

нормативните изисквания, в локална ПСОВ и ще се заустят в дъждовната канализация. 

Ще се изпълни външно електрозахранване на обекта от прилежащата електропреносна 

мрежа, съгласно предварителен договор с ,,Енерго Про" ЕООД. Сградата ще се подсигури с 
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осветителна инсталация, според действащите нормативни изисквания, силова, слаботокова, 
заземителна и всички необходими инсталации за нормалното функциониране на обекта. 

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

ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД има направена регистрация на използваните неопасни 
и опасни отпадъци в РИОСВ — Русе под рег. №1366 / 13.08.2012. Тяхното управление се 
извършва съгласно изискванията на нормативната уредба. 

Поради запазване на същата производствена дейност и процеси, в новия завод се 
предвижда да се генерират същите групи отпадъци, както следва: 

за етап 1: 

Неопасни отпадъци: Рег. №1366-02/ 13.08.2012. 
- Код 15 01 01, Хартиени и картонени опаковки — отпадъчна хартия, картон (велпапе) от 

разопаковане на материалите — 1 800 кг / мес. 

Код 15 01 02, Пластмасови опаковки - полиетиленово опаковъчно фолио от 

доставката на материалите — 125 кг / месец, 
Код 15 02 03, абсорбенти, филтьрни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла; 

- различни от упоменатите в 15 02 02 
- Код 16 01 19, Пластмаси - пластмасови отпадъчни материали от бракувани части до 

150 кг / мес. 
- Код 20 01 40, Метали - метални отпадъчни материали от бракувани части — 500 кг / 

мес. 
- Код 12 01 99, отпадъци, неупоменати другаде; 

- Опасни отпадъци - Рег. №1366-01/ 13.08.2012.: 
- код 12 01 09'`, машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи 

- код 13 01 10*, синтетични хидравлични масла - хидравлични, компресорни масла — до 
400 л / год 
- Опаковки от опасните материали; 
- код 15 01 10°`, опаковки, съдържащи остатьци от опасни вещества или эамърсени с 

опасни вещества; 
- код 15 02 02', абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества (масла или греси); 
- код 20 01 21 °` , флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, пластмаси 

(флуоресцентни тръби от осветителните тела) 

Проектът предвижда места за разделно събиране на отпадъците и централно разделно 

събиране в зоната за доставки и експедиция, откъдето те ще се предават за рециклиране 

или повторна употреба от специализирани лицензирани фирми. 

Всички опасни материали са регистрирани в РИОСВ и ежегодно се подават отчети за 

използваните количества. 

Фирмата има внедрена система за управление на отпадъците и околната среда 

сертифицирана no 1S0 14001. Ежегодно се изготвя и изпълнява пограма за намяляване на 

количествата на отделяните отпадъци и намаляване на използваната енергия. 
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Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени 1, предвиден начин за 

тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и 

канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.: 

Производствената дейност на фирмата не използва и не отделя промишлени отпадни 
води. Проектьт предвижда генериране само на отпадни води от санитарно-битовите помещения, 
които ще се отведат към локална ПСОв и след нея към прилежащата канализация. 

ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ТЕРЕНА НА ФИРМА ТА ПО ЕТАПИ КАКТО 
СЛЕДВА 

1 
В" етап - 

Работници и служители - 300 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,00 1/h 
Qop. = 0,90'` 300 * 14,00 =3780,001/h = 1,05 1/s 
Отводнявана площ - 24071 ,00м2 = 2,40 ha 
Период на повтаряемост на дъжда - Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 5,2 = 281,00 1/s*ha 
Ретензионен коефициент - Кр = 1,50 
Среден опочен коефициент за имота - 4-=0,60 
Среден редукционен коефициент за имота - ф=0,705 

Q op. аъжа .= 2,40*281,00*0,60*0,705 = 285,001/s - за пъреи етап 

1-еЧ и 11 р" етап заедно 
Работници и служители - 600 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,00 1/h 
Qop. = 0,90' 600 °` 14,00 =7560,001/h = 2,10 1/s 
Отводнявана площ - 49154,ООт2 = 4,92 ha 
Период на повтаряемост на дъжда - Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 5,2 = 281,00 1/s"ha 
Ретсi iэионен коефициент - Кр = 1,50 
Среден опочен коефициент за имота - ц-=0,60 
Среден редукционен коефициент за имота - ф=0,531 

Q op. аьжа .= 4,92*281,00*0,60*0,531 = 440,00 //s - за първи и втори етап заедно 

ј-В" јј-Р" и 11ГТ" етап заедно 
Работници и служители - 900 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,00 1/h 
Qop. = 0,90* 900 '` 14,00 =11340,001/h = 3,15 1/s 
Отводнявана площ - 61641,ООт2 = 6,16 ha 
Период на повтаряемост на дъжда - Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 5,2 = 281,00 1/s*ha 
Ретензионен коефициент - Кр = 1,50 
Среден опочен коефициент за имота - 4-=0,60 
Среден редукционен коефициент за имота - ф=0,411 

Q op. дъжд .= 6,16*281,00*0,60*0,411 = 427,00 //s - за първи 
1-В" ,11-Р" , 111_т" и 1V_T" етап заедно 
Работници и служители - 1200 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,00 1/h 
Qop. = 0,90'` 1200 ' 14,00 =15120,001/h = 4,20 1/s 
Отводнявана площ - 87778,ООт2 = 8,78 ha 

втори и трети етап заедно 
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Период на повтаряемост на дъжда — Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 5,2 = 281,00 1/s`ha 
Ретензионен коефициент — Кр = 1,50 
Среден опочен коефициент за имота - 4Ј=0,60 
Среден редукционен коефициент за имота — ф=0,354 

Q oP. дьжд -= 8,78*281,00*0,60*0,345 = 524,001/s — за първи, етори, трети и четвърти етап 
заедно 

I. моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от 
3акона за опазване на околната среда. 

І . /не е задължитепно за попьпване/ 

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 от 
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, 
поради следните основания (мотиви): 

Приложения: 

1. 2 броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител . 

2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население ( копие от писма, копие от 
обява ) / съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и 
доп., Дв, бр. З от 2006 г. и посл . изм. ПМС №337 /30.12.2010год — ДВ бр.3 от 2011 год. /. 

3.Актуални скици на имотите с координати на граничните точки, в които ще се реализира 

инвестиционното предложение — парцели 23, 9, 6, 26 

4. Документи за собственост на поземлените имоти 23, 9, 6, 26. 

5. План-схема на проекта — за ьс;ички егапи; 

6. Удостоверение за актуално състояние на Дружеството; 

7. Съгласие на Община Русе за включване към отпадната канализационна мрежа на 

Индустриален парк Русе; 

8. Сертификат за инвестиционен проект клас А, издаден от Министертство на икономиката, 

енергетиката и туризма, Българска Агенция за Инвестиции, No А-52/12.02.2013г. 

Дата: 13.05.2013г. Уведомител: /подпис/ 
д-р Христо Христов 
Прокурист 
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дата: ~S ~I 1 U111 

1! 

, 

РЕПУБПИКА БЪПГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 
БЬПГАРСКА ПГЕНЦИЯ ЗП ИНВЕСТИЦИИ 

Сертификат за инвестиция 

клас А 
Този сертификат се издава на 

.a4.1rl~f y t 1ги~7иј1 л, vC~1? ~t
`

i 
ст (инве итор - име и седапииде) 

2vv 29,Z U6j" 
(идентификационни номвра и данни по националното ааконодателство на инвеститора) 

у-~ ~~иl~со k~ v6' -~х~~~ч~.-с 
v ~ (пице, поето̀ прГедп елява инвеститора и п~дстав телната впап) 

~ ~~Г~frNа ~rw`  j'g[ ,~w ~'а ~~vt~;~~~r~ f~a ~x~L L~cl~~жуУнии и QХиикуиц цr1rk 

а.1~иr~ии.(ј й.~ни~пц к и'~// ~~/,/G~к и,р
проект-наименование,и~ст4аfсожДен е) ~~~ 

~~1yZk уиGИнн

(инономическа дейност) 

на основание чл. 19 и чл. 20, ап. 1, т. 1 от 3акона за насърчаване на инвестициите (ЗнИ). 

Сертификат►~t-

Сертификатът важи до: 
4

 (' Министъ. •а иновациите и ра ёжа: 

При представяне на тови сертификат инвеститорът може да попзва мврки за насърчаване на инвестициите по чл, 15, ал. 1 от 3НИ L~~~~"' 4 ~у~ •' ' y~v ~ 

~ Съмратени срокове за администдативно обслужванв по реда 
на чл. 21 от 3НИ; 

® Индивидуално гдминигтративно обслужване,необходимо 

зг осъщестывьане на инвестициснник провкт по редд ыа чл. 22 стr ЭнИ; 

ст l~ ~ Придобиыане право на собствено или ограничвни вещни праыа въдк 

имоти по реда на чл.22г от 3Ни; 

Финансово подпомаганв за изграждгнена епементм на техническата 

инфргстуктура, необходими за есъщеСтвяаане на един или пов2че 

инвестн:гнонни провкти по реда на чл. 226 от 3НИ; 

л~~ О
Фингнсово подпомагане за обучение и за придобиваие на проресионалиа `  / _
нваг,иФикацив на лица, включиrепно нг стгжгнти от висщите учипищг ь 
стргнатг, эгели новитв рабоrни места, свързани с инвестиииите по редг 
на чл, 22в от 3НИ 

, Частичнг ьъвстаноыныане назадьлжитепните осигуриtеrми ыно.киза 

(~} дьржавно-о обществвно осигуряеягне, за допьлнително згдължи.телчо 

пеннсиомно осиryряване и за задъпжитвлнпто вдравно осигурявгне по реда 

на чл. 22д аг ЭНИ. 
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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРИА СТОИНОСТ НА 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.85.50, 
ОБЛАСТ РУСЕ, ОБЩИИА РУСЕ, ГР. РУСЕ, М. 

СЛАТИНА 

ноември - 2022г. 



Експ. оценка за определяне на пазарна стойност на Поземлен имот 63427.85.50, гр. Русе ~ 

РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКА ТА 

Общи данни 

Недвижимият имот се намира в източната прОмишлена зОна на град Русе, на ОкОл0 13 км 

от центъра на града. Рай0нът се характеризира кат0 прОмишлен, изградени са индустриални 

сгради. 

ПлОщта на недвижимия имот, предмет на Оценката, е 2115 м2, НТП Друг вид поземлен 

имот без определена стопанско предназначение. ИмОтът е с правОъгълна фОрма с 

приблизителни размери 10/211 м, незастроен. 

ЗдКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение, въз основа на наличните данни, анализи, проучвания и дОпускания, към 

16 ноември 2022 г. препоръчвам на ВъзлОжителя, пазарна ст0йнОст на Поземлен имот 

63427.85.50, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Слатина, вид територия Урбанизирана, 

НТП Друг вид пОземлен имот без определено стопанск0 предназначение, площ 2115 м2: 

16.11.2022г. 

77 000 лева 

Седемдесет и седем хиляди (лева) 

Експерт оденител• 

/инж. П. Андонов MRICS/ 

. .М . - 

{MtMYC* 14.1~.1I~1GRА1~ 
~~мА~ж►~г,~оа ~и~рмЕw 

3а6ележка: Във връзка с правилнот0 тълкуване на Оценката се препОръчва цялОстен прОчит на 

настоящия дОклад и на всички негОви прилОжения, съставляващи дОклада. 



1 

ИПИА ЕООД, ЕИК: 205627539, 
ГР.РУСБ, БУЛ.ФЕРДИНАНД № 34, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЕДБЛСКИ ЗЕМИ И: 

ТРАЙНИ КАСАЖДЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ № 900200243 / 04.06.19г. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ, площад 
„Свобода" N~6, ЕИК по БУЛСТАТ 000530632, 
представлявана от Пенчо Пламенов Милков — 
Кмет на Община Русе 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИПИА ЕООД, ЕИК: 
205627539, гр. Русе, бул. Фердинанд № 34, 
представлявана от Иво Иванов Петров 

ОБЕКТ: разпореждане с недвижим имот чрез 

продажба. Разпореждането ще се осъществи по 

реда на Наредба № 1 за Общинската 

собственост на Обiцински съвет 

ПАЗАРНА ОЦЕНКА 

~ представлявана от Пенчо Пламенов Милков — Кмет на Община Русе е предприел действия по 
разпореждане с недвижим имот чрез продажба. Разпореждането ще се осъществи по реда на 
Наредба № 1 за Общинската собственост на Общински съвет Русе. -- -- —-- -- ,; f: г]птКн ътпл_и в_ бr,n_г~рил 

ы 
,П:.N110 iвц. 

п 

Възло~кителят Община Русе, плоiцац „Свобода" №6, ЕИК по БУЛСТАТ 000530632, 

Ноември, 2022г., гр. Русе 

НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ: 

%Иво Летрfв/ 

/сеЛтификпт N_° 100102418/28.02.19г. от }СИОБ/ 

[lазпрігса оцеrгкп }га поºелмс и ылruni rrdеnrnºrcJпnпnпoј) 6342785.50. гр. Русе, .м-crrr ,. С'яаiиина 
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Оценяван обект Площ м2 Цена на 
земята 
Е/кв.м. 

Дена на 
земята 

лв/кв.м. 

Стойност евро 
Решение № 964 

Стойност лв. 
Решение № 964 

ПИ 63427.85.50 2 115 19.00 37.16 40 185 78 593 

lкурс БНБ 1.95583 лв. за 1 евро/ 

Стойност на поземлен имот с идентификатор 40 185 78 593 
63427.85.50, определена въз основа на Решение № 
964/пр. № 49 от 16.09.10г. на Общински съвет Русе 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Съобразявайки се с поставената ми от Община Русе, площад „Свобода" № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 

000530632, представлявана от Пенчо Пламенов Милков — Кмет на Община Русе задача, 

отчитайки известните факти и обстоятелства, определям Пазарна стойност Поземлен имот с 

идентификатор 63427.85.50 по КККР на град Русе, с площ 2115 кв.м., с адрес: град Русе, м-ст 

„Слатина", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: 

друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, предмет на Акт № 

10543/10.08.2022 г. за частна общинска собственост, както следва: 

Обект на оценката Площ/ЗП м2 Пазарна стойност лв. 

Стойност на ПИ 63427.85.50 по Решение № 
964/пр. № 49 от 16.09.10г. на Общински съвет Русе 

2 115 78 593 

Пазарна стойност на ПИ 63427.85.50 2 115 63 133 

Всички стойности са без ДДС. 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА: декларация; документи по т.3; снимков материал; 

сертификати; ПРИЛОЖЕНИЕ № I; 

Датя на доклада: 1lоемији, 2022i . 
У(Яр~Эр8 14д Нlr1. (i D!1.f?НЬ41'1?f1R7 в IiiJU':1~.1R1l1 

Пц'4'i
'~" г "

г7'~~Е~~П9r.ь.бЕьпст 
ягЕ цi~аотн 

ИЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТБJL: 
т ?.A.R^ т01ЕЕ

i lrrcpud: 

........ ..... ... 

/сертификат N_° 100102418/28.02.19г. orri КИОБ/ 

Ппзпрна оценка на поземлен имnт с ндентггфикатпр 63427.85.50, гр. Русе, м-ст ,, Слатика



ОБЛАСТ РУСЕ 
ОБЩИНА РУСЕ 
ДИРЕКЦИЯ МДТ 

7013, ГР.РУСЕ, ЧЛ.КОТОВСК №1 

Изх. № 6806009294 / 11.11.2022 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 3А ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ ДОПК 

Наст0ящОт0 удОстОверение се издава на Основание чл. 3 От ПрилОжение № 2 към 3МДТ и чл. 264, 
ал. 1 От ДОПК на 

ОБЩИНА РУСЕ 

ЕИК п0 БУЛСТАТ 000530632 

Адресза кОреспОнденция 
пл. СВОБОДА № 6, гр. РУСЕ 7000 

в уверение на това, че съгласно нОрмите за Оценка п0 ПрилОжение 2 От 3МДТ за имОт с партиден 
№ 6806F125060, находящ се в 7000 гр.РУСЕ М.СЛАТИНА, планОснимачен нОмер 50 От  квартал 
  УПИ парцел   Одобрен през   г. , идентификатор на пОземления имОт 63427.85.50 и 
представляващ 

Обект плОщ, мазе, таван, ид. части ДО за ДО на 
кв.м кв.м кв.м собственика за Обекта 
2115,00 1/1 31680,00 31680,00 3емя 

идентификатОр: 63427 .85.50 

данъчната Оценка на гОре0писания имОт е: 31680.00 лв. слОвом 
тРИДЕСЕт И ЕДИн хИЛЯДИ ШЕСТСТОТИн ОСЕМДЕСЕт Лв. И 00 Ст. 

за сОбственика е: 31680.00 лв. слОвом 
тРИДЕСЕт И ЕДИн хИЛЯДИ ШЕСТСТОТИн ОСЕМДЕСЕт Лв. И 00 Ст. 

На ОснОвание чл.264, ал.1 От ДОПК, след извършена прОверка удОстОверявам, че лицата - 
сОбственици / пОлзватели 

Име, презиме, фамилия ЕГН / ЛНЧ Общ0 п0 вид задължение, лв. 

ОБЩИНА РУСЕ - сОбственик 000530632 Няма непОгасени задължения 

V. дОстОверениет0 за данъчна Оцеi iка с оалидi ю д0 31.12.2022 г. 
Прехвърлянета или учредяването на вещни права върху недвижими имОти или наследствени 
права, включващи недвижими имОти, включванет0 на недвижими имОти или вещни права върху 
недвижими имоти като непарични внОски в капитала на търгОвски дружества, вписванет0 на 
ипОтека или ОсОбен залОг се дОпуска, ак0 прехвърлителят, съОтветн0 учредителят, ипОтекарният 
длъжник или залОгодателят представи декларация, че няма непОгасени, пОдлежащи на 
принудителн0 изпълнение публични държавни и Общински задължения (чл. 264, ал. 1 ДОПК). 

Наст0ящОт0 се издава п0 искане Вх. № 6806009294/11.11.2022 г., за да пОслужи пред АВП 

УдОстОверениет0 се издава п0 данни на ОБЩИНА РУСЕ , актуални ъм 11.-и  ..! г. 
п V 

ПОдпис: 
Издал:Герг 
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С11УЖБА ПО ГБОДЕЗИЯ, КАРТ®ГРАфИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РУСЕ 
7000, ул. "ЦЪРкОВНА нЕ3АВИСИМОСт" №18, ет.6, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-896086-09.08.2022 г. 

ПОэемлен имот с идентификатор 63427.85.50 

Гр. Русе, Общ. Русе, Обл. Русе 
ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 3аповед РД-18-91/15.12.2007 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТ®Р НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, эасягащ0 поземления имот е®т 
09.08.2022 г. 
Адрес на поземления имот: гр. Русе, местн®ст СЛАТИНА 
ПлОщ: 2115 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: Урба,низирана 
Начин на трайн0 пОлзване: Друг вид поземлен имот без определено ст®панско предназначение 

координатна система ккС2005 

М 1:2000 
Предишен идентификатор: 63427.85.39 
НОмер п0 предхОден план: 085009, 085011, 085012 

Скица № 15-896086-09.08.2022 г. издадена въз Основа на 
заявление с входящ № 01-450840-05.08.2022 г, 

ВЕНЕЛИНА БОРИСОВА ХРИСТОВА О6А Русе 

ПодпиоаЧ с кввпифицирен епеКтроиан гюvат С~вQдеву 
апд Cadaвtre Адепсу, Е ' `  
DN: C=BG, L=SoПa, О=GеодевуΡ CarloyraphуΡ авд tyedaatni`.! ̂ . 
С10.2.5.4 97=NTRBG-1Э0382903, CN=Geodeey Свпоgгарhуап 
Садввце Agency 
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Съседи: 63427.85.41, 63427.85.51, 63427.85.38, 63427.84.37, 63427.85.37 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. 000530632, ОБЩИНА РУСЕ 
Няма данни за идеалните части 
Няма документ за собственост 
Няма данни за идеалните части 
Rешение - ЗА ПРОМЯНА НА НТП № 972 от 14.07.2022г., иэдаден от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
нямаданни 

Сгради, коит® попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-896086-09.08.2022 г. иэдадена въз основа на 
эаявление с входящ № 01-450840-05.08.2022 г. 

ВЕНЕЛИНА БОРИСОВА ХРИСТОВА О6А Русе 

стр. 2 от 2 
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РЕПУБЛИКА 
мИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

МИНИСТЕРСТ О НА 
у ОБЩИНА~ ГГ~, 

~-~-` ~\ 
•~~~УТВЪРЖДАВАЛ,<I:   ~ , ~... I17 i; 

, , 
а .1 ` ~

(подпис и печа `... .... .......' * г, ~, r

КМЕт НА ОБЩИНА: ' 
ПЕНЧО МИЛКОВ 

(име, фамилия) 

АКТ № 
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

а : , 

~ 

БЪЛГАРИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И 

ПРАВОСЪДИЕТО 
ОБЛАСт РУСБ 

Вписв н~.п.о ЗС/ПВ 
 С ~.  

. . . . . . Bx.№!~ ~: 1 з ~тt L . .от. . г. 
Вписан под №. ,~ : !.т....том  ~'~ г 
Парт.№ . 

/
. . ~1 ~ г q ~ 

7' ! ~ ' 
-~ 

• :,'lJ•~  i,~> )*  ~ .`  J ~ 
1Такса з~t вписване по ЗДТ  ~  !.лв. 

Кв.№  .~  .от  _ г 
Съдия по вписванията: ~: " 1

10543 , 
СОБСТВЕНОСт L' 

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 10.08.2022 г. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИБ Чл. 56, ал. 1, чл. 60, an. а от Заксэна за 
общинската собственост, Решение №972, прието 
с Протокол №36/ 14.07.2022 г. на Общински 
съвет - Русе, Договор за дарение от 01.11.2018 г. 
между "ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД и ОБЩИНА РУСЕ 

3. вид и описАниГ НА ИМОТА позБмлЕн имот с' идентификатор 
63427.85.50 (шестдесет и три хиляди 
четиристотин двадесет и седем, точка, осемдесет 
и пет, точка, петдесет) по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Русе, Община 
Русе, Област Русе, с площ 2 115 кв.м. (две 
хиляди сто и петнадесет квадратни метра), с 
трайно предназначение на територията: 

4. мЕСТОНАХОЖДЕНИК НА 
ИМОТА 

Област Русе, Община Русе, 
гр. Русе, местност "Слатина" 
ПИ с идентификатор 63427.85.50 
Предишен идентификатор 63427.85. 39 
Номер по предкоден план: 085009, 085011, 
085012 

5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА 63427.85.41, 63427.85.51, 63427.85.38, 
63427.84.37, 63427.85.37 



6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА 
КЪМ МОМЕНТА НА 

УТВЪРЖДАВАИЕ НА АКТА: 

30 968,00 лева (тридесет хиляди деветстотин 

шестдесет и осем лева). 

7. СЪСОБСТВЕНИЦИ няма 

8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ 

ПО - РАНО АКТОВЕ 

няма 

9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 
Кмета на Община Русе на основание чл.12, ал.5 от ЗОС 

! 
10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 
Минко Нацков Минков - 
старши експерт в отдел "Общинска собственост и земеделие" ~ 

. 
r 

(Подпис) 

11. ЗАБЕЛЕЖКИ 

КЪМ РАЗДЕЛ З.ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА 
Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено 
стопанско предназначение. 



ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД 

а~ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ — Русг 
Русе 7000. пл Своос~з №6 
Тгл +359 82 881 80- 
е-та 1 obs rousseГШabv.bq 

До ОБЩИНА РУСЕ 
Русе 7000 пл с3о5одв N3 

местност Слатина 
ул. Индустриален парк 19 
7009 Русе 
България 

Ваш изх. №: 
От: 

Наш изх. №:   
- 2Z 

Име: д-р Христо христов 

тел.: +359 (0) 82 816 600 
факс: +359 (0) 82 845 644 

Относно: ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1, Т. 5 3НИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАЗАРДЖИЕВ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИЛКОВ, 

hristo. hristov@vіtte-automotive. bq 
vwvw. wi tte-a uto т oti ve. со т 

Дата: 15.11.2022 

Във връзка с изпълнението на проект ,, Второ разширение на завод за производство на електронни 
и механични части за автомобилната индустрия, Русе", сертифициран със сертификат за 
инвестиция клас A № А-246/15.11.2022 г. 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че „ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД не е в забава по отношение на дължими плащания към 
доставчици на стоки и услуги по изпълнението на горепосочения инвестиционен проект и 
свързаните с него дейности. 

С уважение, 

W1TTE Automotive 
ВИТТЕ Аутомотив България 

д-р Христо Христов 
Управител 

Raiffeisenbank Bulgaria EAD 
В1С: RZBBBGSF 
в лева: 
1BAN:BG22RZB691551082984403 
в долари: 
1BAN: BG55RZ6691551182984407 

DZ Bank AG 
В1С: GENODEDDXXX 
в евро: 
1BAN:DE86300600100000105072 

S1C:200292065 
VAT S1C: BG 200292065 
ВИтТЕ Аутомотив българия ЕООД 
Управител: д-р Христо христов 

Member of i ~~~~ 5 ►~—
ПIJТОМОт1VЕ GROUP 



РЕПУ6ЛИКА 6ЪЛГАРИЯ 
Министерства на околната среда и водите 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА CPEL И ВОДИТЕ - РУСЕ 

Изх. № ~~gз

Русе,  зо. os, z 0i3 

~ Vг"ГГЕ 6иТtЕ AvioмTИe 
. ~u~~ovvE 6ЪЛГАРИЯ EOOD 

ак. N  

ДО 
Г-Н ТОМАШ И:ЙНДРА 
УПРАВИТЕЛ НА 
„ВИТТЕ Аутомотив Българии" ЕООД 
ул. "Дунавски кът" № 7 
гр. Русе 

КОIПuЕ: Г-Н fLIIAMEH СТОИЛОВ 
КМЕТ НА ОБІЦHПiА РУСЕ 

Uтносно: 17остъпило в РИОСВ — Русе уведсэмле.ние за инвестииионнр пред.+rожение с вх. 1V_° .AO 2795 от 
13.OS:2013 г. за .. Изграждане на Завод за ирпизводствn на елекмроtnги и механични части за 
автамобилната индустрия" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДkПI ИЙНДРА, 

Във връзка с Вашето уведомление, Ви информирам за следното: 

I. Пи отиошеиие на изискваинºта на Глава шеста от Закона за опазване на околиата среда - 
ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., нзм. и доп. бр. 27/2013г.): 

Инвестиционното предложение за „Изг.ра.ждане на Завод за производство на електронни и 
механични части за автомаn'илната индустргиг", с местоположение: IHI с идентификатари 63427.85.26, 
63427.85.6, 63427.85.9 и 63427.85.23 по кадастралнзта карта на гр. Русе, съгпасно скиди №№ 
3858/09.05.2013г., 3427/22.04.2013г., 3592/25.04.2013г. и 3591/25.04.2013г., издадени от СГКК — гр. Русе, 
ие попада в обхвата на Приложение I към чл. 92, т. 1 и Приложение II към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от 
Закона за опазване на околна»га среда и не подлежи на процедура по оценка на. въздзйствието върху 
околната. среда или преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда. 

П. По отиошеиве ua изискваиинта иа чл. 31 от Закона за биологачното разнообразне - ЗБР 
(ДВ, бр. 77/2002г., нзм. и доп. ДВ, бр. 27/2013г.): 

Посочените имоти не попадат в траницrrге на защитена територия по смисъла на Закона за 
загцитените територии (ДВ, бр: 133/1998г. изм. и доп. бр. 27/2013г.) и/или в границите на защитена 
зона по смисъла на Закона за био.погичното разнообразие. 

На основание чл. 2, ал.2 от Наредбаrnа за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимоспгта на планове, прогрями, проекти и инвеспгиционни предложения с предмета и целите. 
на опазване на загцитените зони (ДВ, бр. 73/2007г. изм, и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), преценката на РИОGВ 
— Русе е, че не е необнодимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

С уважен~ ,За директор; 

Съгласно Запозед доrх • ~ 
EKTflP PИ4CB 

(анзк. 

t 

гр. Русе 7000, бул. „Приgуна8сkи" № 20, n.k.26, теп.: 0821 820 772; 082/ 820 774; фаkс: 082/ 
e-mail:riosv@ riosv -ruse.org www.riosv-ruse.org 

('



i!(г ,.._ 

лСi14'>, . 

..,,,/3. V, 
l~V

До 
Директора на Регионалната 
инспекция по опазване на 
околната среда и водите 
гр. Русе 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
за инвестици0нн0 намерение 

съгл. Приложение 2, към Чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за 
въэдействието върху околната среда 

От „ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД, град Русе, 
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лицеl 

град Русе - код 7013, ул. Дунавски кът , № 7, ЕИК 200292065 
! седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/ 

Пълен пощенски адрес: град Русе - код 7013, ул. Дунавски кът , № 7 
Телефон, факс и e-mai1: . тел.082/845644, факс 082/845644, stefka.asparuhova~wittв-automotive.bg 

Управител на фирмата - възложител: 

Томаш Йиндра - Управител, 

д-р Христо Христов- Прокурист 

Лице за контакти: Стефка Аспарухова- Мениджьр администриране и развитие на 

инфраструктурата 

Уважаема Г-жо Директор, 

Уведомяваме Ви, че фирма „ВИТТБ Аутомотив България" ЕQОД, град Русе има 
следното инвестиционнапредложение: 

за Строителство на обект : 
Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия В 
УПИ 63427.85.23, 63427.85.9, 63427.85.6, 63427.85.26, М-ст СЛАТИНА, ПО КАД. КАРТА НА 
ГРАД РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ 

Характеристика на инвестиционното предлажение: 

1.Резюме на предложанието: 

Проектът се разработва на базата на действащ ПУП, писма от компетентните инстанции, 
задание от Инвеститора и сиryационен план за реализиране на: 

„Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия В 
УПИ 63427.85.23, 63427.85.9, 63427.85.6, 63427.85.26, М-ст СЛАТИНА, ПО КАД. КАРТА НА 
ГРАД РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ 

". За тази цел е отреден терен - собствен имот със строителен статут с обща площ от 
99 146 кв,м, разпаложен в кв.85, по плана на м-ст „Слатина", град Русе, Община Русе с 
устройствен статут: 

-Плътност -70% -КИНТ -1,5 
-Н корниз -1 - 10 -Озеленяване -20% 

L 
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-Отреждане -Пп 

Ситцацмонно решение 
Предвидено е четириетапно строителство на предприятие за производство на 

автомобилни части с производствено - складова част, двуетажна офисна част за 
администрацията, битова зона за работниците. В предната част на имота, от страната на 
довеждащия път, пред сградата към главната улица е предвиден паркинг за около 120 
автомобила на кпиенти и служители, който е развит в две редици. От северната страна е 
разположен стопански двор с рампи, за зареждане на обекта с материали и екпедиция на готова 
продукция. 

Фvнкцианална организаиtия 
Реализирането на проекта е планирано на 4 етапа. 

Етап 1: изграждане на администрагивната сграда с ЗП - 1000 м2, производствена сграда 
с ЗП -- 10500 м2. външна и вътрешна инфраструктура, вкл. вътрешни пътища, паркинги, товаро- 
разтоварна зона, ландшафт. 

Производствената сграда на предприятието ще бъде ново страителство и ще се 
проектира на един етаж , като на едно ниво са разположени производствено - складовата част, а 
битовите помещения за работниците, ще се разположат на второ ниво в обема на основната 
сграда. 

Етап 2, 3, 4- ще бъдат разширение на съществуващия. 

Етап 2: изграждане на производствена сграда с ЗП 10500 м2, копие на сградата от етап 
1; 

Етап 3: изграждане на втора административната сграда с ЗП 1000 м2 (копие на 
сградата от етап 1) и изграждане на производствена сграда с ЗП - 10500 м2, копие на сградата 
от етап 1; 

Етап 4: изграждане на производствена сграда с ЗП - 10500 м2, капие на сградата от етап 
1; 

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова 
продукция), обща използвата площ. 

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща 
използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за раэширение, или изменение на 
производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни ипи подцържащи 

дейности, в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / 
пътища/ улици, газопровод, електропроводи и др., предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползуване на взрив І. 

В производствената програма е заложено производство на автомобилни части и 
окомплектовки по каросерията на автомобилите на основата на метални и пластмасови 
заготовки, общо за около 350 000 бр. дневно. 

3а складовата част са отделени около 2 500кв.м, където се предвижда стилажно 

складиране на готова продукция и суровини. 

ОснОвните производствени процеси са: 

Gъх[эаняванв на материалите 
Материалите се достяват от външни доставчици. Това са пластмасови или метални 
части, съхранявани в пласмасови, метални или картонени опаковки; Към складовата зона 

са предвидени платформи за товаро/разтоварващи дейности при доставката на 

матариалите и експедиция на стоки с около шест рампи за товаренё на камиони. 



Прvизводствен процес: 
Прnизводсвения процес се състои в сглобяване на едничните метални или пластмасови 
части в готови изделия. 
Производствената гама от продукти на завода в Русе включва: 

Размерни компенсатори W1TOL — това са винтови регулируеми изделия, състоящи 
се от метални и пластмасови части, които се сглобяват в производствения процес. 
Използват се за компенсиране на грешките от сглобяване на отделните възли в 
автомобилите; 

- Различни видове ключалки — за затваряне на предните или задните капаци, 
страничните и задни врати, заключване на подвижните седалки към пода на 
автомобила и др. Състоят се от метални и пластмасови съставни части и компоненти; 
Заключващи системи — заключващия комплект на вратите, капаците, запалването 
на автомобила — ключалки, ключове, дистанционни устройства, помощни 
изпълнителни елементи. Състоят се от пластмасови и метални съставни части, които 
се сглобяват в производствения процес; 

- Други елементи от системите за достъп и отваряне на автомобила — шарнири, 
меканизми на подглавниците, страйкъри, теглителни щанги и др., също така 
състоящие се от пластмасови и метални части, които се сглобяват в производствения 
процес. 

Използвано оборудване и технологии: 
Процесът на сглобяване се извършва чрез специализирано оборудване, като се прилагат 

следните под-процеси: завинтване, пресоване, нитоване, запояване. 
При тези пррцеси има само сглобяване на частите, без отделяне на вредни емисии или 

продукти. 
Използваните реGурси са ел. енергия и сгыстен въздух, който се произвежда чрез 

вътрешна компресорна система от най-модерни винтови компресори. 
Производственият процес не използва вода, както и не отделя отпадни промишлени води. 
Проиэводственият процес не отделя газови емисии. 

Отопление, вентилация, охлаждане на сградите. 
3а отопление на административните и производствени помещения е предвидено газово 
котелно отопление с водна отоплителна инсталация. 
Компресорната система ще бъде снабдена с рекуперираща система за използване на 

топлината отделяна от сгъстяването на въздуха, която ще се използва за отопление на 

помещенията или на вода за битови нужди. 
Вентилацията ще се извършва чрез рекуперация на топлината от въздуха и повторно 
използване за отопление. 
Охлаждането ще се извършва само в административната сграда чрез охладителна 

чилърна система. 

Съхраняване и експедиция на готовата продукция: 
Готавите продукти се съхраняват в оборотни пластмасови каси или в картонени кашони. 

Съхраняват се на палети и стелажи в складовата зона. 
Преди експедиция палетите се опаковат и укрепват с стреч фолио и чембероват. 

Административна сграда: 
В административната сграда е предвидено разполагане на управленските и оперативни 

звена: управление, финанси и счетоводство, закупуване, развитие, администрация, 

логистика, инженеринг, изпитвателни лаборатории. 

Производствен персонал: 
3а първи етап е предвидено в завода да работят около 500 работници и служители; 

Заводът ще рабати на 3 смвнен режим на работа. 
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Едновременно присъстващи в една производствена смяна около 300 човека. 

3а евакуация от обекта са предвидени евакуационни врати, извеждащи до терена 
извън сградата. В сградата са разположени санитарни помещения за външни посетители 
в обекта, обслужващи помещения за служителите и работниците, общо около 300 човека 
(едновременно присъстващи) - гардеробни, WC, бани, стая за жената, а с външен 
достъп от южната страна са предвидени помsщение за КСК, ГРТ, котелно и внергиен 
центьр. От южната страна е предвиден вход към служебните офиси на базата. 

Конструкцията на сградата се състои от сглобяема метална конструкция - 
стоманени рамки с колони и ригели, върху стоманобетонни фундаменти на дълбочина 
около -5,ООм и ивични основи по периферията. 3а покрива е предвидена стоманена 
профилна ламарина LT 135, минерална вата 2х80мм и PVC мембрана. дъждовната вода 
от покрива ще се отвежда по скатовете към двете дълги страни на сградата и ще се 
събира с точкови опоци, вънтрешно по вертикали - PVC тръби към площадковата 
канализация. 

Подовата конструкция на обекта ще се изпълни с бетонова настилка върху 
уплътнена трошенокаменна основа. Офисната сграда ще се изпълни с монолитна 
стоманобетонна конструкция на два етажа пред производствената сграда. 

Етапи 2,3, 4: 
Всеки от етапи 2, 3, 4 ще бъде копие на производствената мощност и процеси от етап 1. 

Връзка с дрVги същствvващи и лдобрени с vстройствем или дlацг план дейнрсти в 

вбквата на въздействие на обекта на инвестии[ионното пt~едлvжение: 

Действащ подрабен устройствен план на местност „Слатина", по плана на град Русе 

(решвние 371, прието с протокол 19 / 20.11.2008г. от Общински сьвет Русе за одобрен ПУП-ПЗ) 
и съществуващ „Русенски индустриален парк" в съседство. 

МеСТОпОлрЖениг на nnOW3,CRKdTa  lнаселено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати 

/ по въэможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опаэване на 
обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, скема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура / 

Обектьт е разположен в местността „Слатина" по плана на град Русе, в УПИ 63427.85.23, 
63427.85.9, 63427.85.6, 63427.85.26, Кв. 85 и има прилежащи улици от югозапад и югоизток, от 

които ще се изградят пътни връзки за обслужването му. Обектът не попада в границите на 

защитени територии или защитени зони, както и в защитена зона за обекти на културното 

наследство. Не се очаква повишаване на съществуващия транспортен трафик от клиентски или 

товарни потоци. 

Природни ресцрси, предвидени за иаползване по време на строителството и 

експsгаатасtията: ПаедвИденQ воАовземане за питейни ПrлQмvsшленИ и други нЧжди — Чклез Абщsствена 

вддаснабцяввне / Ви К или другг мрежа ! и Iили от повърхностни врgи и tили подэемни води, нербхрдими к4личвСтва, 

съществvващи съоръжения или недбходимост от изг ~аж,п,а.t+е 

Ще се изпълни връзка със селищната ВиК мрежа за питейно и противопожарно 

снабдяване, като отвеждането на дъждовната вода ще се осъществи към съществуваща 

канализационна мрежа на Община Русе, стопанисвана от ВиК ЕООД, Русе. 

6 процеса на функциониране на завода ще се отделят само битови отпадни води. 

Битовите отпадни водии количества ще се пречистват до качествено състояние, съгласно 

нормативните изисквания, в локална ПСОВ и ще се заустят в дъждовната канализация. 

Ще се изпълни външно електрозахранване на обекта от прилежащата електропреносна 

мрежа, съгласно предварителен договор с ,,Енерго Про" ЕОQД. Сградата ще се подсигури с 

~ 



осветителна инсталация, спаред действащите нормативни изисквания, силова, слаботокова, 
заземителна и всички неабхддими инсталации за нормалндто функциониране на обекта. 

Отпадъци, каито се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране: 

ВИТ7Е Аутомотив България ЕООД има направена регистрация на използваните неапасни 
и опасни отпадъци в РИОСВ — Русе под рег. №1366 / 13.08.2012. Тяхното управление се 
извършва съгласно изискванията на нормативната уредба. 

Поради запазване на същата производствена дейност и процеси, в новия завод се 
предвижда да се генерират същите групи отпадъци, както следва: 

за етап 1: 

Нsопасни отпадъци: Рег. №1366-02/ 13.08.2012. 
- Код 15 01 01, Хартиени и картонени опаковки — отпадъчна хартия, картон (велпапе) от 

разопаковане на материалите — 1 800 кг / мес. 
- Код 15 01 02, Пластмасови опаковки - полиетиленово опаковъчно фолио от 

доставката на материалите — 125 кг / месец, 
Код 15 02 03, абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла; 
различни от упоменатите в 15 02 02 
Код 16 01 19, Пластмаси - пластмасови отпадъчни материали от бракувани части до 
150 кг / мес. 

- Код 20 01 40, Метали метални отпадъчни материали от бракувани части — 500 кг / 
мес. 

- Код 12 01 99, отпадъци, неупоменати другаде; 

- Опасни отпадъци - Рег. №1366-01/ 13.08.2012.: 
- код 12 01 09*, машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи 

- код 13 01 10*, синтетични хидравлични масла - хидравлични, компресарни масла — да 
400 л / год 
- Опаковки от опасните материали; 
- код 15 01 10'°, опаковки, съдържащи остатьци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества; 
- код 15 02 02*, абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазми облекла, замърсени с опасни 
вещества (масла или греси); 
- код 20 01 21'` , флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, пластмаси 
(флуоресцентнсл тръби от осветителните тела) 

Проектът предвижда места за разделно събиране на отпадъците и централно разделно 
събиране в зоната за доставки и експедиция, откъдето те ще се предават за рециклиране 
или повторна употреба от специализирани лицензирани фирми. 

Всички опасни материали са регистрирами в РИОСВ и ежегодно се подават отчети за 
използваните количества. 

Фирмата има внедрена система за управление на отпадъците и околната среда 
сертифицирана по 1S0 14001. Ежегодно се изготвя и изпълнява пограма за намяляване на 
количествата на отделяните отпадъци и намаляване на използваната енергия. 

чZ1,Н~.,г / _`~ 



Очаквани количества и тип отпадънни води / битвви / промиштзенн /, предвидвм мачин за 

тяхното трвтиране-локално пречиствателно съоръжение / станция заустване и 

канализацня 1 воден обект, собствена яма или}цјуга , сезонност и др.: 

Производствената дейност на фирмата не използва и нв отделя промишлени отпадни 
води. Праектът предвижда генериране само на отпадни води от санитарно-битовите помещения, 
които ще се отведат към локална ПСОв и след нея към прилежащата канализация. 

ОРАЗМЕРИТЕЛНИ вОДНИ КОЛИЧЕСТВА 4Т ТЕРЕНА НА ФИРМАТА ПО ЕТАПИ КАКТО 
слЕдвД 

етап - 
Работници и служители - 300 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,001/h 
Qop. = 0,90* 300 * 14,00 =3780,001/h = 1,05 1/s 
Отводнявана площ - 24071,ООт2 = 2,40 ha 
Период на повтаряемост на дъжда - Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 5 2 = 281,Q0 1/s"`ha 
Ретензионен коефициент - КР = 1,50 
Среден отточен коефициент за имота - 4Ј=0,60 
Среден редукционен коефициент за имота -=0,705 

Q op. аЪжа •= 2,40*281,00*0,60*0,705 = 285,00 //s - за първи втап 

и 11'Р" етап заедно 
Работници и служители - 600 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,001/h 
Qop. = 0,90* 600 * 14,00 =7560,OOUh = 2,10 1/s 
Отводнявана плащ - 49154,ООт2 = 4,92 ha 
Период на повтаряемост на дъжда - Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 52 = 281,001/s*ha 
Ретензионен коефициент - Кр = 1,50 
Среден отточен коефициент за имота - цЈ=б,60 
Среден редукционен коефициент за имота - i =0,531 

Q op. аьжа •= 4,92*281,00*0,60*0,531 = 440,001/s - за първи и втори етап заедно 

Гв" ,~~ Р" и 111'Т" етап заедно 
Работници и служители - 900 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,00 1/h 
Qop. = 0,90'` 900 * 14,00 =11340,OOUh = 3,15 !/s 
Отводнявана площ - 61641,ООт2 = 6,16 ha 
Период на повтаряРмаст на дъжда - Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 5,2 = 281,00 1/s*ha 
Ретензионен коефициент - КР = 1,50 
Среден отточен коефициент за имота - ЧЈ=0,60 
Среден редукционен коефициент за имота -.. =0,411 

Q оР, аъжа •= 6,16''281,00*0,60*0,411 = 427,001/s - за първи втари и трети етап заедно 
(-в" 

,ІІ
-р" , 

ІІІ
-Т" и lV_T" етап заедно 

Работници и служители - 1200 човека 
Водоснабдителна норма - Q вод. = Qmax h= 14,00 11h 
Qop. = 0,90" 1200 * 14,00 =15120,001/h = 4,20 1/s 
Отводнявана плnщ - 87778,ООт2 = 8,78 ha 

( 
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Период на повтаряемост на дъжда — Р= 2 години 
Оразмерителен дъжд - q 5,2 = 281,001/s*ha 
Ретензионен коефициент — КР = 1,50 
Среден отточен коефициент за имота - 4~=0,60 
Среден редукционен коефициент за имота — =0,354 

Q оР. аьжа •= 8,78*284,00*0,60'`0,345 = 524,001/s — за първи, втори, трети и четвърти етап 
заедно 

1. моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предпnиемем, по реда на глава шеста от 
3акона за опазване на околната среда. 

11. /не е задължително за попьлване/ 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 3000, 
когато за инвестиционно предложение, вклкачено в приложение Ns 1 или в приложение № 2 от 
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 3000/, 
поради следните основания (мотиви): 

Приложения: 

1. 2 броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител . 

2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съатветните община/общини, 
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население ( капие от писма, копие от 
обява ) / съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и 
доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г. и посл . изм. ПМС №337 /30. 12201 Огод — ДВ бр.3 от 2011 год. І. 

З.Актуални скици на имотите с координати на граничните точки, в които щв се реализира 
инвестиционното предложение — парцели 23, 9, 6, 26 

4. Документи за собственост на поземлените имоти 23, 9, 6, 26. 

5. План-схема на проекта — за всички етапи; 

6. Удостоверение за актуално състояние на Дружеството; 

7. Съгласие на Община Русе за включване към отпадната канализационна мрежа на 
Индустриален парк Русе; 
8. Сертификат за инвестиционен проект клас А, издаден от Министертство на икономиката, 
енергетиката и туризма, Българска Агенция за Инвестиции, No А-52/12.02.2013г. 

~ 

Дата: 13.05.2013г. 
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Продуктово портфолио на W1TTE Automotive Bulgaria 

Предни капаци: 

Кпючапки 

Предни катери 

Confidential 

~ Автоматични топерансни 

компенсиращи системи 

Врати: 

Кпючове / 3акпючващи 

комппекти врати, капаци, 

запапване 

~► ~' 0̀0~ ~ 

Седапки: 

Кпючапки за задните седапки 

Подови Кпючапки за седалките 

i V/~ST 
Member of литоматІvе GFгоиа 

Задни капаци: 

Ключалки Камери 

© ј 2021 ј 



W1TTE Automotive Bulgaria - История 

08.2008 12.2009 05.2010....12.2010 

Създаване 

на 

подразделе 

нието на 

WA в Русе; 

Старт с 1 
офис и 1 
служител; 

Топ 

Маниджмън 

тът на WA 
Group взема 

решениеп за 

стратегичско 

развитие в 

условията 

на 

иконимическ 

ата криза 

Confidential 

Старт на Церемония 
производство по 
то с 3 официално 
машини и 6 откриване 
работника в на ВАБ 
наета сграда 

на Ariston S 

1 1.2012 09.2013 07.2014....07.2015....03.2018 04.2019... 

02.2018 
Топ 

Мениджмън 

тът на WA 
Group взема 

решение за 

изграждане 

на 

собствени 

производств 

ени 

мощности 

Member of ~ 

Старт на 
строителств 

ото на 

новиязавод 

Етап1 

AUTOMOTIVE GROUP 

Старт на 

новиязавод 

Етап1. 

Производст 

вото се 

пренася 

изцяло в 

новиязавод 

Производст 

во на 

шарнири в 

наетата 

сграда на 

ВАБ (Ariston 
S) 

Старт на 

строителс 

твото на 

Етап2 

Старт на 

разширение 

то на ВАБ 

Етап2 
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Развитие на ВАб в периода 2010 - 2024 

WAB, sales, M.EUR WAB, Number of Personal 
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Confidential 
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WAB — клиентско портфолио: 120 индивидуални клиенти, 350 локации в 

цял свят — 

Confidential 
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Начална концепция на завода на WAB (2013) 

Confidential 
'i

МетЬег of nитомопvе GFгouP 

Обща площ 99 150 т2 

¢ Етапноспа предвиждаше 

изграждане на 5 сгради 

Максимална площ на завода ~ 
50 000 т2 

© ј 2021 ј 6 



WAB: Етап 1 (от 07.2014) & Етап 2 (от 04.2019) 

Confidential Member of ! ЛитомотivЕ Gдоиа © І 2021 ј 



ПУП на Източна индустриална зона 

Confidential Мем Ьег Of ! nUTUMOTIVE ОЕдаиr 



Текущ статут на плотовете на WAB 

СКИЦА нА ПОЗЕМЛЕн urVIOT 
Nv 15-555856-07.11.2017 г. 

Поэемпвн имот с идентификагоЧ 63427.8539 

1р Pycc. wщ.Русо,ооп Русе 
Пи кедаа.iрелмгпа ndpia u кгдасtрапните регистри, одобреии сы:3ьпоиед РД-18-91116.12.2007 г. 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Поспедио иэмсмеиие сьс заповед ияма издадана эапоиод эа иэмоноиио ы КККР 
г~гу.лес ны .iиэемпения имог. гр. Русе, мастнист СЛАТИМА 
Пгч.лщ. 3270 кы.м 
ГГюини преднаьиачение на гериюринiе урбаииэирана 
! 1а.,ин на траинс попавгме 3а еторостопеина yiiuua 

кwичьь.л,оа .н.,е..аыcreus 

Confidential 

3емята за обособената улица беше дарена на О6.Русе от ВАБ през 2018г. с 

договор за дарение между ВАБ и О6.Русе. 

Member of •_, nUTOMQTIVE GRoUP © ј 2021 ј 9 



Настоящ статус на имотите в района 

Confidential 

• Свързващата улица беше 

изградена през 2019г. Със 

субсидия отпусната от 

Министерство на 

икономиката на О6.Русе във 

връзка с проекта на ВАБ за 

изгра ждане на Етап 2 като 

Клас А инвеститор. 

© 2021 І 10 



Проект на ВАБ за възстановяване структурата на ПИ с разширение ~ 
wіTTE 

на завода Етап 3 ЛUТоМотІVЕ 

~ 

Иаменеиие на КККР аа 

i1И 63427 85.37. бд42 / 85 38. 63427 85.39 и 63427.85.41. 
м Спатина гр Русе 

3aбrnn,w Часпв иГW183e27 Bb З - nDт . вапо се nриобщМа с!м wwиив wюi 0 С ппОщ 2110 д u 

Confidential 

Проектьт предвижда: 

- Обратно купуване от Об.Русе на дарения ПИ в часпа му 

извън изградената упица. 

- Обединяване на всички имоти в един общ ПИ. 

Memбer of ! Литомотivе GROUP © 2021 1 1 



План за изграждане на етап 3- ВА63 

Confidential 

r 

МетЬег of ! Литоматivе GROUP 

~ WiTTE 
Сграден фонд във плота на WAB: 

Текущи: 

І. Сграда 1: 10 500 т2, паркинг 1 125 места 

2. Сграда 2: 7 000 т2 + 2 400 т2, паркинг 2- 1 10 места 

Нов план: 

І. Сграда 3: 10 650 + 10 650 т2 

2. Сграда 4: 7 000 (ог 10 500) т2 

3. Паркинг 3: 175 места 

4. Фотоволтаични мощности: 4.7 MW 

© 2021 І 12 



Инсталиране на фотоволтаични мощности 

~ 
1 

Confidential 

~}--

,1 

1 

Фаза 3 

Member of nитамотivе GROLIR 

Фотоволтаични инсталации 4.760 MW 

3она 3: 10 000 т2, 2.660 MW, Green free area 

3она 2: 1.6 MW, покрив На11 3 

3она 1: 2 100 т2, 0.503 MW, Parking 1+ Parking 2 

С изграждане на Фаза 1 ще се изградят фотоволтаични 

мощности до 800 kW, което ще даде възможност за 

производство до 25-30% на необходимата ел. енергия за 

завода. 

С изграждане на Фаза 2 и Фаза 3 ще се произвеждат около 

50% от консумираната еп. енергия на завода. 

© 2021 ј 13 



План за сграда Етап 3 

Confidential Member of ~ nитоматivЕ GPOUP 

~ WiTTE 

• Планът за изграждане 

на Етап 3 трябва да се 

реапизира до 2024г. 

" Реализацията ще 

зависи от развитието 

на войната в Украйна и 

отражението й върху 

световната иконо м ика 

и стабипноспа на 

района на Бъпгария. 

© ( 2021 ј 14 



План за сграда Етап 3 

Confidential Member of Литомотivе GRouP © 2021 ј 15 
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KEY CONCEPTS 
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W1TTE Automotive GmbH 
Hoferstral3e 3 -15 
42551 Velbert, Germany 

Phone +49 2051 - 498 - 0 
Fax +49 2051 - 498 - 355 
info@witte-automotive.de 

Confidential Member of ! 

~ 
/ѕUTOMOTIVE GROUP 

www.witte-automotive.de 

fb.com/WITTEAutomotive ® ®" Ф 

16 


