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ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

към чл.6 от Наредбата за ОВОС /ДВ. Бр.25 / 

2003г./ 
 
 
 
 

за обект: 
 

ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕНИ ПАЛЕТИ в 
УПИ 10.218-произв. и складови дейности, 
обществено и делово обслужване, /ПИ с 

идентификатор 35300.10.218/, местност Грезен, 
с.Калековец, Община Марица 

 

 
 
 
 

 
 

Инвеститор: 
ЕТ„ГАМА КОЛОР-ИВАН МИЛЕВ” 
адрес: гр. Пловдив,  
ул. „Ген. Данаил Николаев” № 111 
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I. Информация за контакт с инвеститора: 
 Инвеститор на инвестиционно предложение: „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 
ДЪРВЕНИ ПАЛЕТИ“ в УПИ 10.218-произв. и складови дейности, обществено и 

делово обслужване /ПИ с идентификатор 35300.10.218/, местност „Грезен“, 
с. Калековец, Община Марица е ЕТ „ГАМА КОЛОР-ИВАН МИЛЕВ” със 
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Данаил Николаев“ № 111, 

вписано е в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 
115332080 

  

 Телефон, факс и е-mail- тел:089 7758 277, 
lambreva.slavena@gmail.com 

 Лице за контакти: Славена Стойчева Ламбрева , тел:089 775 8277 
 

 
ІІ. Характеристики на инсвестиционното предложение: 

 2.1.Резюме на предложението: 
 
Инвестиционното намерение   представлява цех, в който ще се извършва 

ремонт на европалети. Ще се извършва ново строителство на сгрлада, която 
ще се обособи като един голям обем-помещение за обработка на палети, към 

който ще има санитарен възел и помощно помещение ,както и покрит навес-
където ще се разтоварват палетите.  Обслужващият персонал ще е до четири 
човека. 

           В цеха за преработка на дървени палети ще се извършва ремонт на 
дървени палети, като целта е да се възстанови целостта на палетите, чрез 
заковаване и при необходимост подмяна на увредени дъски и трупчета. 

Частите за подмяна -дъски и трупчета, ще пристигат в готов вид на обекта.   
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
1. ПЛОЩ НА УПИ: 4491 кв.м 

2.ЗП цех прераб. палети: 271 кв.м. 
3.РЗП  цех прераб. палети: 271 кв.м 

4. Озеленяване: >40% 
 
 Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „б” на 

Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната 
среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействие върху околната среда, съгласно описаното в писмо с 

изх. № ОВОС-1162/13.10.2017г. на директора на РИОСВ-Пловдив. 
 

2.2.Доказване на необходимостта от инвестиционното 
предложение.  
Инвестиционното предложение на ЕТ „ГАМА КОЛОР-ИВАН МИЛЕВ” ще бъде 

реализирано в ПИ 35300.10.218 по КК на с. Калековец, община Марица. 
Имотът е собственост на Възложителя – „ГАМА КОЛОР-ИВАН МИЛЕВ” с 
документ: Нот. акт № 45 от 2016г., издаден от Службата по вписвания гр. 

Пловдив.  
Имот № 35300.10.218 е с площ от 4491 кв.м.  

 



 - 3 - 
Инвеститорът предвижда да реализира  инвестиционното си намерение 

в горе цитираният имот.  
Местоположението  е благоприятно и е съобразено с дейността, която ще се 
развива в него.  

 
2.3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 

друг план дейности: 

 Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и 
одобрени с устройствен или друг план дейности. 

 За  инвестиционното предложение не се разглеждат алтернативи . За 
реализацията му не се налага промяна на съществуваща инфраструктура. 
Реализацията на инвестиционното намерение не е свързано с оказване на 

отрицателно въздействие на други дейности и съседни имоти. 

 
2.4.Местоположение  на площадката, включително необходима 

площ за временни дейности по време на строителството.  

Инвестиционното предложение на ЕТ„ГАМА КОЛОР-ИВАН МИЛЕВ“ ще се 
реализира в ПИ 35300.10.218, местност „Грезен” по КК на с. Калековец, 

община Марица. Имота е с площ 4491 кв.м., Трайно предназначение на 
територията – Земеделска, Начин на трайно ползване-За складова база. 

Необходима площ за временни дейности по време на строителството- 

приблизително 0, 5 дка. Всички дейности ще се извършват пряко на 
площадката, без да са необходими допълнителни площи. 

 
2.5.Описание на основните процеси, капацитет.  

В бъдещият обект ще се извършва ремонт на европалети. 
Инвеститорът ще изкупува повредени европалети, които ще ремонтира и 

отново ще продава на клиенти.  
 
Дървените палети ще се взимат като суровина, а НЕ като отпадък   

 
В цеха за преработка на дървени палети ще се извършва ремонт на дървени 

палети, като целта е да се възстанови целостта на палетите, чрез заковаване 
и при необходимост подмяна на увредени дъски и трупчета. Частите за 
подмяна -дъски и трупчета, ще пристигат в готов вид на обекта.  Отпадъци 

от ремонтната дейност-трески, парчета от дървени дъски и трупчета, 
/количеството на отпадъка от дейността няма да превишава 1 куб. метър за 
една календарна година/, ще се събират в специални съдове и ще се 

предават на фирма, която има разрешително за извозване на такъв тип 
отпадъци. Палетите ще се разтоварват под навеса/част от цеха/, а ремонтът 

ще се извършва в закритата част на халето. 

  
2.6.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфрастуктура.  

За реализация на инвестиционното предложение не се изисква 
изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
Достъпа до имота ще се осъществява от  

от път II-56”Брезово-Пловдив“ при км.88+253-ляво . 
2.7.Програма за дейностите, включително за строителство, 

експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо 
използване.- Намерението на инвеститора е бъдещия обект да се построи на 
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една фаза. Първо предстои проучване и проектиране и одобряване на 

технически проекти съгласно ЗУТ. Строителството на цеха ще започне 
веднага след получаване и влизане в сила на разрешение за строеж. 

 
 2.8.Предлагани методи за строителство 

Халето ще бъде изградено от метална носеща конструкция, фасадното 
оформление е от термопанели от пенополиуретан с дебелина 8см,. като се 
предвижда на всеки 100 кв.м. фасада, да се постави разделителна ивица от 

сандвич панел от минерална вата, /съгласно изискванията на Наредба Iз-
1971 за СТПНОБП.. Термопанелите се закрепят на метална конструкция. 

Покривното покритие ще бъде изпълнено от термопанели (8 см) с пълнеж от 
пенополиуретан с наклон 12 %. Настилката е шлайфан бетон. Дограмата ще 
бъде алуминиева дограма със стъклопакет.  

 
 
2.9.Природни ресурси, предвидени за използване по 

време на строителството и експлоатацията  
Съгласно писмо № 24511822.12.2021г. на „В и К” ЕООД, гр.Пловдив, 

водоснабдяването на инвестиционното предложение на ЕТ „ГАМА КОЛОР-
ИВАН МИЛЕВ” ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод. Ще 

бъде проектиран и изпълнен нов водопоровод, който ще се захрани от 
водопровод РЕ-HD Ф 110, южно от имота. Трасето на новия водопоровд ще 
премине по полски път –ПИ35300.10.35 /вид собственост Общинска 

публична/.. Дължината на новия водопровод ще бъде 180 метра. 
 

Новият водопровод ще се  изпълни с тръба ПЕВПØ110/6,6м/1.0МРа, 
която провежда водно количество: Q=3,50л/сек. при скорост V=0,48м/сек. и 
загуби I=0,0028м/м’. 

  
Противопожарното гасене за имота ще се осигури от нов ПХ70/80 пред 

имота , елемент на уличната водопроводна мрежа. 
Електрозахранването на обекта ще стане от съществуващата 

изградена мрежа на ЕВН България. Издадено е становище № 

4504068/21.03.2022г. за условията и начина на присъединяване на обекта 
към съществуващата мрежа на ЕВН България. 

 

При изграждането на обекта ще се използват баластра, пясък, чакъл, 
тухли, термоизолационни панели, тръби и др. строителни материали. 

 

 
2.10. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, 

количества и начин на третиране:  

Очаква се образуването на следните видове отпадъци: 
- Строителни отпадъци-земни маси, които ще бъдат образувани по 

време на строителството на обекта. Те ще се събират на отделна за 

целта площадка и ще се предават на лицензирана фирма за 
преработка. За обекта ще бъде изготвен План за управление на 

строителните отпадъци. 
- Смесени битови отпадъци ще се образуват от персонала след 

въвеждане на обекта в експлоатация. Тези отпадъци ще се събират 
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в контейнери за битови отпадъци и ще се извозват от фирмата, 

обслужваща района. 
- От производството –Отпадъци от ремонтната дейност-трески, 

парчета от дървени дъски и трупчета, /количеството на отпадъка 

от дейността няма да превишава 1 куб. метър за една календарна 
година/, ще се събират в специални съдове и ще се предават на 
фирма, която има разрешително за извозване на такъв тип 

отпадъци. Палетите ще се разтоварват под навеса/част от цеха/, а 
ремонтът ще се извършва в закритата част на халето 

 
От дейността на обекта , образуването на други отпадъци не се очаква.   

 
2.11. Информация за разгледани мерки за намаляване на 

отрицателните въздействия върху околната среда. 
-По време на строителството строителните отпадъци да се събират на 

определена площадка. 

-Да не се допуска разхвърляне и складиране на строителни материали 
и строителни отпадъци в прилежащите терени, по време на строителството 

на обекта 
-По време на строителството да се използват машини и техника за 

строителство, които са в изправност с цел намаляване отделянето на вредни 

вещества в атмосферата 
По време на експлоатацията на обекта не се очаква да се окаже 

негативно въздействие върху околната среда . Като мерки за намаляване на 
отрицателното въздействие предвидени от инвеститора са: 

-събиране на отпадъците и недопускане на разпиляването им. 

- разделно събиране на рециклируемите отпадъци и предаването им на 
специализирани фирми за последваща преработка.  

-Озеленяване на имота. 

Проектирането на бъдещия обект ще бъде изпълнено съгласно 
действащото в Република България законодателство като то ще бъде 

извършено по начин, който да не допуска негативно въздействие върху 
някой от компонентите на околната среда. 

 

2.12. Други дейности, свързани с инвестиционното 
предложение: 

Съгласно писмо № 24511822.12.2021г. на „В и К” ЕООД, гр.Пловдив, 
дружеството не експлоатира канализационна мрежа в с . Калековец. 
Отпадъчните битово - фекални води ще се заустят в  

новопроектирана водоплътна изгребна яма, отговаряща на нормативните 
наредби.  
 Дъждовните води от покрива на сградата са отведени чрез водосточни 

тръби по терена и се изливат към зелените площи чрез изработената 
вертикална планировка. 

 2.13.Необходимост от други разрешителни, свързани с 
инвестиционното предложение. 
За инвестиционното предложение:“Цех за преработка на дървени палети” в 

с. Калековец са издадени: 
-  Скица № 15-615354-05.12.2017г., М 1 : 1000 
-  Писмо № ОВОС-1982-3/29.09.2022г. на РИОСВ-Пловдив 

- Н.а. № 45 от 20.06.2016г. вписан в Служба по вписванията гр. 
Пловдив. 
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- Писмо № 24511 от 22.12.2021г. на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив 

 - Становище № 396 / 2022г. от Трета РСПАБ-Пловдив 
 - Становище № 4504068 / 31.03.2022г. от ЕВН България 
Предстои работно проектиране, одобряване на проектите от строителния 

отдел на община „Марица“ и издаване на Разрешение за строеж от Гл. 
архитект на общината и въвеждане на обекта в експлоатация. 
 

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение. 
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМЯТА – Съгласно приложената 

актуална скица на имота е видно,  че инвестиционното предложение ще 
бъде реализирано в югоизточната част на село Калековец, в ПИ 
35300.10.218, местност „Грезен” по КК на с. Калековец, община Марица,  

 Реализиране на обекта: „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕНИ 
ПАЛЕТИ”  в посочения имот в с. Калековец няма да окаже влияние върху 

поземления фонд в района. Местоположението на обекта създава 
възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на 
района.  

 
ОБЕКТА НЕ ЗАСЯГА ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 
МРЕЖА.  

Имотът не попада в защитени територии и местообитания, в близост до тях 
няма паметници на културата. Имотът не попада в планински и горски 

масиви, силно урбанизирани територии, в санитарно-охранителни или 
уязвими  зони.  

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000” и в 
защитени територии съгласно Закона за защитените територии. Най-
близката защитена зона е „Река Стряма” с код BG0000429, която е на повече 

от 2 километра от имотите, собственост на Възложителя. 
 

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 
местоположение – инвеститорът не разглежда  други алтернативи.  
 

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие  
Въздействие върху хората и тяхното здраве –Реализиране на 

инвестиционното намерение на ЕТ „ГАМА КОЛОР-ИВАН МИЛЕВ”  няма да 
причини влошаване на санитарно-хигиенните условия на околното среда. 
Няма да се засегнат зони и/или обекти със специфичен хигиенно-

охранителен статут или подлежащи на здравна защита. Няма рискови 
фактори за увреждане здравето на населението на близките населени места, 
не се засягат територии, зони и / или обекти със специфичен хигиенно-

охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При осъществяване 
на проекта не се очаква промяна на почвените показатели от 

съществуващото положение.  
Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и 
експлоатацията на обекта не се очаква.  Не се очаква отрицателно 

въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и 
експлоатацията на обекта., Реализацията на обекта не би повлияла върху 

качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи 
отрицателно въздействие върху ландшафта в района.  

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда да се отделят 

вредности. Реализацията на обекта няма да доведе до поява на определени 
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болести. Във връзка с това може да се каже, че разглежданата дейност 

няма да доведе до засягане здравето на хората, работещи в обекта, както и 
няма да влоши условията на живот на живеещите в близост хора.  

 

Може да се каже, че изграждането на обекта и неговата експлоатация , 
няма да доведе до никакви изменения върху растителния и животински 
свят в района.   

„Замърсяване и дисконфорт на околната среда”- В процеса на 
строителството е възможно формиране на неорганизирани прахови емисии 

при работата на строителните машини и движението на транспортните 
средства, обслужващи обекта. Тези замърсявания са временни, в минимални 
количества и с малък териториален обхват. 

Биоразнообразието в имота е оскъдно, поради дълготрайно 
антропогенно въздействие. Не се очаква извършваните строителни дейности 

да окажат негативно въздействие върху този компонент на околната среда. 
Работните проекти, строителството, както и експлоатацията на обекта 

ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект 

няма да води до замърсяване на компонентите на околната среда.  
 

Рискови фактори за увреждане здравето на хората от село Калековец и 

град Пловдив при изпълнение и експлоатация на обекта според 
правилниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

безопасност няма да има. 
 
„Риск от аварии и инциденти” -Няма 

Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на  пожари, 
които биха довели до замърсяване на околната среда. При изпълнението на 
обекта ще се вземат всички необходими предпазни мерки за недопускане на 

пожари. Ще бъдат проведени инструкции с персонала, обслужващ обекта по 
безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки, ще бъдат 

поставени предупредителни знаци и т.н. 
 
Здравен риск за населението от околните селища  и за работещите в 

обекта не се очаква. Съществуват строителни, технологични и технически 
решения за избягването му.  

 
Имотът не попада в защитени територии. Не се очакват наднормени нива на 
шум, вибрации и вредни лъчения след реализацията на цеха. След 

построяване и  експлоатация на обекта не се очаква  завишаване нивото на 
фактора шум. В района на обекта няма източници на вибрации и вредни 
лъчения. Други вредни излъчвания не се очакват.  

 В заключение може да се каже, че реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение: „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕНИ 

ПАЛЕТИ” в имот № 35300.10.218, с. Калековец, община Марица, 
Пловдивска област, не би повлияло отрицателно и няма да измени 
съществено компонентите на околната среда.  
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