
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 

2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

 „ПАМИ 2 ООД”обл.София, общ. Столична, гр. София, п.к 1641,р-н Витоша, 

ж.к.Владая,ул. „Китен” № 19; ЕИК: 130990089.  

2. Пълен пощенски адрес. обл.София, общ. Столична, гр. София, п.к1641,р-н 

Витоша, ж.к.Владая,  ул. „Китен” № 19 

3. Телефон, факс и e-mail.  

4. Лице за контакти 

е-mail:  

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

Ново инвестиционно предложение за пускане в действие на нов водогреен котел на 

твърдо гориво за отопление на сградата за производство на мебели , намираща се в 

град Велинград УПИ IV 6405 кв.831 по плана на гр. Велинград 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Обща използваема площ- 920 кв. м. Водогрейният котел е разположен в затворено 

котелно помещение, направено от тухли, бетон и желязо. Подът е бетониран. 

Котелът представлява четириъгълник изграден от стоманен кожух и отвътре 

иззидан с огнеупорни тухли и е с размери 1990 мм Х 2180 мм  и дължина1150 мм. 

За подгряване се използва питейна вода от В и К мрежата. Водата се нагрява в 

тръби и отива за отопление в радиаторите на помещенията. Цикълът е 

затворен. Охладената вода се връща в котела и загрява отново. Котелът 

разполага с антизамръзваща система. 

Характеристики на котела: Номинална входяща топлинна мощност- 0,250 

мегавата; макс. работна температура- 85 градуса по Целзии; максимално 

работно налягане 3,5 бара; изгаря 25 кг/час дървен материал.  В него се изгарят 

дърва, парчета изрезки от дървен материал, отпаднал при производствената 



дейност на фирмата (рязане и разкрояване на дървен материал). Годишно се 

изгарят 11 т изрезки и дърва. 

Ще бъде използвана съществуващата инфраструктура: пътна, 

електроснабдяване, В и К). Не се налага изграждане на нова инфраструктура. Не 

се налага извършване на изкопни дейности. Използва се помещение в 

съществуваща сграда 

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

предложения; 

 ПАМИ 2 ООД е с производственна дейност изработка на мебели. При рязане и 

разкрояване на дървения материал отпадат изрезки, парчета и трици. Триците се 

предават за оползотворяване на други фирми. Ирезките и парчетата ще се 

използват като гориво на котела. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Няма да бъдат извършвани строителни дейности. Ще се използва готова масивна 

сграда.  В процеса на производството ще се използват питейни води от 

съществуваща В и К мрежа. Зареждането с вода е еднократно и се използват 

около 150 л. Водата се нагрява в котела и отива в радиаторите на помещенията. 

След това се връща обратно за загряване в котела. Цикълът е затворен. 

Периодично се долива вода. 

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

води; 

10 01 01 – Сгурия, шлака, и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упоменати в    10 01 04) 

Отпадакът от дейността на дружеството ще бъде предаван на фирми имащи 

разрешение за приемане на този отпадък на базата на писменн договор. 

В котела се използват питейни води от съществуваща В и К мрежа. Цикълът е 

затворен. Няма изтичане на отпадъчни води. При евентуално изпускане на води 

от котела /при ремонт или авария/  отпадните води се заустват в ГК 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Не се предвижда замърсяване и вредно въздействие и дискомфорт на околната 

среда. 

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

предложение; 

Не се предвижда риск от аварии и/или бедствия, които да са свързани с 

инвестиционното предложение. 



ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето. 

Не се предвижда рискове за човешкото здраве при реализиране на 

инвестиционното предложение. 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

гр. Велинград, община Велинград, п. к. 4600, кв. Индустриален, УПИ № IV 6405, 

квартал 831 по плана на гр. Велинград, сграда № 508.6405.2-1 етаж, масивна, 

сграда с площ 920 кв. м. Сградата е собственост на „ПАМИ 2” ООД, земята е 

собственост на Пламен Маринов Маринов. Няма да бъдат извършвани 

строителни дейности. Ще се използва готова масивна сграда.   

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

Водата се нагрява в тръби и отива за отопление в радиаторите на помещенията. 

Цъкала е затворен. Охладената вода се връща в котел и загрява отново. Котела 

разполага с антизамръзваща система. Номинална входяща топлинна мощност 

0,25 мегавата, максимална работна температура 85 градуса, максимално работно 

налягане 3,5 бара, изгря 25 кг. на час дървен материал. В него се изгарят дърва, 

парчета изрезки от дървен материал, отпаднал при производствената дейност на 

фирмата. Годишно се изгарят 11 тона изрезки и дърва  

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

Ще бъде използване съществуващата инфраструктура: пътна, 

електроснабдяване, В и К. Не се налага изграждането на нова инфраструктура, не 

се налага извършване на изкопни дейности. Използва се помещение в 

съществуваща сграда. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Не се предвиждат дейности, които да създават риск за околната среда при 

реализирането на инвестиционното предложение. 

6. Предлагани методи за строителство. 

Не се предвижда строителство. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Необходимостта от реализиране на инвестиционното предложение е за 

отопление на сградата на производствената площадка за производство на мебели, 



находяща се в УПИ IV – 6405 КВ. 831 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград с 

площ 920 кв.м. 

8. 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. 

Обекта се намира в кв. „Индустриален“ за които, приложено Ви изпращаме скица 

на имота № 118 от 11.02.2016 год. В близост няма разположени елементи от 

Националната екологична мрежа и обекти подлежащи на здравна защита и 

отстояния от тях.  

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

На площадката в която е необходимо реализирането на инвестиционното 

предложение се намира цех за производство на мебели.  

10. 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. 

Инвестиционното предложение не попада в чувствителни територии, 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. Най – близо 

разположените защитени зони са BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0001030 

„Родопи – Западни“ от които имота се състои на не по – малко от 2, 40 км.  

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

ПАМИ 2 ООД е с предмет на дейност производство на мебели. При разкрояването  

на масивен дървесен  материал за производството на мебели отпадат парчета, 

изрезки които са отпадък с код 03 01 05 –  трици, изрезки, парчета дървен 

материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 

04. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

 

Ще бъде подадено заявление в РИОСВ гр. Пазарджик за издаване на разрешение за 

оползотворяване на отпадъци по ЗУО  - използване на отпадък с код 03 01 05 –  



трици, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 като като гориво в котела. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

Не се предвижда при реализиране на инвестиционното предложение да се окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики. 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

4. планински и горски райони; 

5. защитени със закон територии; 

Не е в близост до защитени територии . 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Не е в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Не е в близост до територии и обекти със специфичен санитарен статут и 

обекти подлежащи на здравна защита. 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

С реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда вредно 

въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 



 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 

на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Не се предвижда вредно въздействие върху елементите от Националната 

екологична мрежа. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Не се очакват последици произтичащи от уязвимостта на 

инвестиционното предложение от големи аварии и/или бедствия. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Отрицателно. 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, 

брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Не се предвижда вредно въздействие при реализирането на 

инвестиционното предложение. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Не се очаква. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Не се очаква. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Не приложимо. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Не е необходимо намаляване на въздействията, такива не се очакват. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Не приложимо. 

 



11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

Не се предвижда отрицателно въздействие върху околната среда за които да 

бъдат предприети мерки, които да се включат в инвестиционното предложение. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Предоставена е информация в Общинска администрация – Велинград за 

инвестиционното предложение, която да се обяви на страницата на общината и 

информационното табло. Приложено: Уведомително писмо , отговор от община 

Велинград. Копие от вестник „Темпо” с пбуликувано обявление за 

инвестиционното предложение. 


