
Приложение № 2 

                                                                   към чл. 6  

                                               (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., 

                                              изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,  

                                                          бр. 12 от 2016 г.,  

                                                    в сила от 12.02.2016 г.)               

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

Биляна Миткова Куцева, ЕГН: 6704274639, Пловдив 4004, ул. Петър Стоев 8, 

тел: 0878333500, българка 

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо 

лице/ 

ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 160052020, със седалище гр. Пловдив 

4006, бул. Цариградско шосе 53 / седалище и единен  идентификационен 

номер на юридическото лице/  

 

Пълен пощенски адрес:ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. Пловдив 4006, бул. 

Цариградско шосе 53 

Телефон, факс и е-mail: 032/652018, bkoutzeva@plexistab.com 

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: 

Изпълнителен директор на ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ ЕАД  

Лице за контакти: Биляна Куцева и Георги Попов 

 

 II.   Характеристики на инвестиционното предложение:      

1. Резюме на предложението.  

Предназначението на УПИ LXXII-527.207 –стопанска дейност е 

установено през 2002г. с влизане в експлоатация на Производствения цех -   

производство на PVC маркучи с гъвкави спирали –тип PLEXIFLEX и с оплетка 

от полиестерни влакна - тип PLEXIVYL със складова база. Съществуващи 

сгради в експлоатация са Производствен цех №1, Административно-битова 

сграда -двуетажна, Склад суровини и Склад готова продукция-първи етап.  

Генералният план на УПИ LXXII-527.207 –стопанска дейност е одобрен през 

2013г. и се запазва като територия с установени устройствени показатели и 

етапи на развитие, с проект за озеленяване, благоустрояване и ограда. 

Съществуващата сграда на Склад суровини с настоящият проект е 

предвидена за събаряне и се предвижда нова самостоятелна сграда за  

Производствен цех №2 за  PVC армирани маркучи с площ 910м2, ситуирана 

северно от съществуващия производствен цех, в рамките на 

ограничителните линии на застрояване.  

2.   Доказване на необходимостта от инвестиционнотопредложение. 

Плексистаб България АД разширява пазарите си главно извън България 

като изнася за 26 страни в Европа, Азия и Африка. Във тази връзка се 

налага разширение на производствените и мощности. През Януари 2016г 

компанията сключи договор с Министерството на икономиката по 

ОП“Иновации и конкурентноспособност 2014-2020г“ за доставка на 

оборудване във връзка с одобрен проект „Подобряване на производствения 

капацитет в Плексистаб България АД“. Във тазивръзка се налага 

инвестиране със собствени средства в изграждане на Производствен цех N2, 

който ще се намира на същата производствена площадка исе явява като 

продължение на съществуващата производствена сграда. 



 

3.   (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)  

          Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или  

          друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта  

          на инвестиционното предложение и кумулиране с други  

          предложения.   

Предназначението на УПИ LXXII-527.207 –стопанска дейност е 

установено през 2002г. с влизане в експлоатация на Производствения цех -   

производство на PVC маркучи с гъвкави спирали –тип PLEXIFLEX и с оплетка 

от полиестерни влакна - тип PLEXIVYL със складова база. Съществуващи 

сгради в експлоатация са Производствен цех №1, Административно-битова 

сграда -двуетажна, Склад суровини и Склад готова продукция-първи етап. 

Строителните разрешения и приемателната комисия на обекта са получили 

становище от РИОСВ, че обекта не подлежи на ОВОС. 

Генералният план на УПИ LXXII-527.207 –стопанска дейност е одобрен през 
2013г. и се запазва като територия с установени устройствени показатели и 
етапи на развитие, с проект за озеленяване, благоустрояване и ограда.  

Предвижда се нова  сграда за  Производствен цех №2 за  PVC армирани м
аркучи с площ 910м2, ситуирана северно от съществуващия 

производствен цех, като негово продължение, в рамките на ограничителните 
линии на застрояване. 
 

4.   Подробна информация за разгледани алтернативи.  

Не е приложимо 

5.   Местоположение на площадката, включително 

          необходима площ за временни дейности по време 

          на строителството.      

В рамките наУПИ LXXII-527.207 –стопанска дейност, гр Пловдив район Източен 

(приложена скица на ген-план.)УПИ LXXII-527.207 –стопанска дейност е 
разположен на територията на бившия Домостроителен комбинат. 
Границите и предназначението на УПИ са изяснени с действащ ПУП-
ПРЗ, одобрен със Заповеди ОА-2354/2001г., ОА-1626/2002г., ОА-295/2003г. 
и 14ОА-380/2014г. На територията на кв.1-нов по плана на ИИЗ-ІV част, 
Пловдив, всички предприятия са със сходна дейност. В рамките на УПИ 
новият производствен цех е прогнозирано разширение на 
съществуващото производство 

6.   (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 

          Описание на основните процеси (по проспектни  

          данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията,  

          в които се очаква да са налични опасни вещества от  

          приложение № 3 към ЗООС.   

Капацитет: 1100 т / годишно за съществуващо производство; 

600т/годишно – за разширение на производството  

 Използвана площ:   2436 м2 за съществуващо производство, 910м2 за 

разширение на производството , обща площ на имота – 7041м2 

Не се предвиждат дейности и съоръжения, в които се очаква да са налични 

опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

Преработва се PVC пластифициран и непластифициран материал, който се 

получава в предприятието в готова гранулатно състояние и подлежи само 

на стопяване и екструдиране при което не се отделят вдедни газове. 

Отпадъкът от PVC, който се получава при пуск и спиране на производството 

подлежи на преработка.   



Цялостния процес на производство и реализация на готова продукция на 

дружеството може да бъде представен чрез следните обособени етапи: 

1/ Запитване от клиент  

2/ Изпращане на оферта  

3/ Одобрение на офертата  

4/ Проверка складова наличност:  

4.1/    Налично количество – логистика – клиент.  

4.2/    Недостатъчно или липса на количество материал – т.5 

5/ Подготовка за поръчка: 

 избор на материал; 

 складова наличност на необходимия материал; 

 при липса или недостатъчност - заявка за материал; 

 избор на екструдерна линия; 

 избор на инструментариум; 

 следване на работни инструкции; 

следване на технологични инструкции; 

5.1/ При нов продукт: 

 консултации; 

 проби – разработване на нови работни и технологични 

спецификации; 

 обучение на персонала; 

5.2/ Вътрешна поръчка: 

 при свободен ресурс от материал и машини; 

 продължение на съществуваща поръчка; 

 попълване на складова наличност; 

6/ Производство: 

 вътрешна поръчка 

 зареждане на машините с инструменти и материал 

 екстудиране и маркиране на продукта едновременно 

 качествен контрол 

 навиване на ролки и етикиране 

 палетизиране и складиране на готовата продукция 

7/ Контролни операции: 

 проверка със стандартизирани измервателни средства; 

 управление на несъответстващ продукт; 

 управление на отпадъци; 

8/ Пакетаж. 

9/ Склад – логистика – клиент. 

 

7.   Схема на нова или промяна на съществуващапътна инфраструктура. 

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. 

 

8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване.   

По време на изпълнение на работите по настоящият проект няма да се да се 

допуска негативно въздействие върху състоянието на водите, геоложката 

основа, релефа, почвите и фауната в района и около площадката на обекта. 

 При изпълнение на СМР няма да се нарушат недопустимо регламентираните 

показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух,тъй 



като не се налага употребата на застрашаващи и замърсяващи строителни 

технологии.  

    Фоновото шумово ниво в района не трябва да се измени при изпълнение 

на СМР и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.  

 Вредни излъчвания не се очакват. 

С цел опазване на околната среда Строителят ще осигури следното: 

По време на строителството   ще се  се спазват нормите за шум и  

замърсеност на въздуха в допустимите граници . 

Различните видове строителни отпадъци ще се събират разделно в отделни 

контейнери, които периодично да се извозват.  

 В района на строителната площадка няма да  се допуска изгаряне на 

строителни отпадъци. 

 Строителната площадка ще бъде  е обзаведена с химическа тоалетна. 

 Ще бъде осигурен непрекъснат контрол на технологичния режим на 

изпълняваните видове работи. 

Ще се  поддържат в изправност   работните и резервните агрегати, машини, 

уреди за контрол и инсталации. 

Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата 

и водите. 

Да се  събират и отстраняват   всички строителни и битови отпадъци, 

образуващи се в процеса на строителството. 

    

9.   Предлагани методи за строителство.  

Стоманена конструкция и ограждащи повърхности – покрив и фасади- от 

трислойни, топлоизолирани метални панели.    

10.   Природни ресурси, предвидени за използване по 

          време на строителството и експлоатацията.   

       Водоснабдяване 

Необходими водни количества – общо за цялата площадка  , заедно с новия 

цех: 

- Вода за питейно-битови нужди – 2 66 м3/ден  

- Вода за производствени нужди –за доливане на оборотната система – 

2м3/месец = 24м3/година 

- Противопожарна вода 

. за външно пожарогасене – 15л/сек 

. за вътрешно пожарогасене – 4л/сек 

Водоснабдяването е предвидено от градския водопровод , като ще се 

използува съществуващото отклон 

11.   Отпадъци, които се очаква да се генерират - 

          видове, количества и начин на третиране.   

Канализация 



Отпадни водни количества - общо за цялата площадка  , заедно с 

новия цех: 

- Битови отпадни води – 2,40 м3/ден 

- Производствени отпадни води – не отпадат 

- Дъждовни води – 110 л/сек 

Отпадните битови и дъждовни води ще се заустят в градската канализация , 

като ще се използува съществуващото заустване. 

Водоснабдяването на съществуващата площадка с вода за питейно 

битови и противопожарни нужди е изпълнено с отклонение ф 100мм от 

градския водопровод.. От съществуващата площадкова мрежа ще се захрани 

и новият щех. 

Отпадните битови и дъждовни води от съществуващата площадка са заустени 

е градската канализация.Отпадните води  от новия цех ще се заустят в 

съществуващата площадкова канализация. Производствени води не отпадат. 

За осигуряване на параметрите на микроклимата в помещенията се 

предвиждат вентилаторени конвектори тип инверторни сплит системи 

термопомпен вариант с компресорно кондензаторни агрегати на въздушно 

охлаждане за хладилен агент R-410A. 

Предвиденият хладилен агент R-410A е екологично чист и  разрешен за 

упореба без ограничения. 

Отпадъците от PVC материалите, подлежат на преработка. 

 

12.   Информация за разгледани мерки за намаляване 

          на отрицателните въздействия върху околната среда.  

Не е приложимо 

 13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

          (например добив на строителни материали, нов водопровод, 

          добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, 

          третиране на отпадъчните води).    

Ползва се съществуваща инфраструктура. Няма добив на строителни 

материали 

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с 

          инвестиционното предложение.  

Не са нужни 

15.   (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на 

          околната среда.    16.   (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г.,  

          в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.   

Не е приложимо 

 

III.   Местоположение на инвестиционното предложение     1.   (Доп. - ДВ, бр. 3 от 

2011 г.)  

          План, карти и снимки, показващи границите на 

          инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, 

          природните и антропогенните характеристики, както и за 

          разположените в близост елементи от Националната екологична 



          мрежа и най-близко разположените обекти, 

          подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.  

Прилагаме скица на ген план 

2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им 

          към площадката или трасето на обекта на инвестиционното 

          предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 

Плексистаб България ЕАД е собственик и ползвател на площадката. Не се 

предвиждат други промени по статута.    

 

3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  

Не е приложимо 

 

4.   (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  

          Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, 

          уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони 

          около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

          водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

          използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

          и др.; Национална екологична мрежа.  

Не е приложимо 

4а.  (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната 

          способност на природните ресурси. 

Не е приложимо 

5.   Подробна информация за всички разгледаниалтернативи за местоположение. 

Не е приложимо 

 

    IV.   Характеристики на потенциалното въздействие 

          (кратко описание на възможните въздействия вследствие на 

          реализацията на инвестиционното предложение):      

1.   (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  

          Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 

          материалните активи, атмосферния въздух, 

          атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 

          природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 

          разнообразие и неговите елементи и защитените територии на 

          единични и групови недвижими културни ценности, както и 

          очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества 

          и процеси, различните видове отпадъци и техните 

          местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, 

          вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани 

          организми. 

Планираното разширение на Производствените мощности и приложените 

технологии не предопределят отрицателни въздействия върху хората и 

тяхното здраве, земеползването,материалните активи, атмосферния въздух, 

атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,природните 

обекти, минералното разнообразие, биологичноторазнообразие и неговите 

елементи и защитените територии наединични и групови недвижими 

културни ценности, както иочакваното въздействие от естествени и 

антропогенни веществаи процеси, различните видове отпадъци и техните 

местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,вибрации, 

радиации, както и някои генетично модифицираниорганизми. 

2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

          включително на разположените в близост до обекта на 

          инвестиционното предложение. 

Не е приложимо 

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, 

          кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и 



          временно, положително и отрицателно). 

Не е приложимо 

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; 

          населени места (наименование, вид - град, 

          село, курортно селище, брой жители и др.). 

Не е приложимо 

5.   Вероятност на поява на въздействието. 

Не е приложимо 

6.   Продължителност, честота и обратимост 

          на въздействието.   

Не е приложимо 

7.   (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  

          Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното  

          предложение, свързани с предотвратяване, 

          намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

          въздействия върху околната среда и човешкото здраве.    

Не е приложимо 

8.   Трансграничен характер на въздействията. 

Не е приложимо 

 

Дата:.........................      

 Уведомител:...................................................... 

           /подпис/ 

 /печат/ (за юридическо лице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


