
 

 

Приложение № 2 към чл. 6 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

  „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ,” с ЕИК: 131457471 със седалище и адрес на 

управление: гр.София, район Лозенец, бул. Черни Връх 51,. 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. „Феърплей 

Пропъртис“ АДСИЦ, с ЕИК: 131457471 с управител Маню Тодоров Моравенов 

2. Пълен пощенски адрес: 1172. 

3. Телефон, факс и e-mail.0898 685 658, 02/868 88 49, borislava.lazarova@ip-arch.com 

4. Лице за контакти: Борислава Лазарова, тел: 0898 685 658 

 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 

   

1. Резюме на предложението. 

„Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ, има следното инвестиционно предложение: Изграждане 

на “Търговски център за спортни стоки с надземен паркинг и трафопост” в границите на 

УПИ II - 540.389, бул. ”Освобождение”, гр. Пловдив, Община Пловдив. 

Целтa на предложение е изграждане на Хипермаркет, който ще се осъществи на два 

етапа. Първият етап ще обхваща настоящето инвестиционно уведомение, а втория ще 

се изразява в разширение на магазина и прилежащия към него склад. Изцяло ще бъдат 

съобразени допустимите градоустройствени параметри отнансящи се за кинт, плътност, 

озеленяване, рзп, зп и устройствена зона. 

Инвестиционното намерение попада в устройствена зона Цс, съгласно ПУП на гр. 

Пловдив и Заповед № 120А-2345/24.09.2012 г. на кмета на Община Пловдив. За имота 

има одобрен ПУП-ПРЗ. За гр. Пловдив има действаща кадастрална карта, със Заповед 

РД – 18 - 48/03.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, гр. Пловдив. Обектът ще 

представлява свободностояща едноетажна сграда, в чийто обем ще се намират 

следните помещения:  

1. Търговска зала за спортни стоки със складова част; 

2. Административни помещения; 

3. Санитарно - битови помещения; 

4. Клиентски санитарни помещения; 



 

 

В североизточната част на сграда ще е позициониран Хипермаркетът за спортни стоки 

със склада. Складът ще се намира в северната част на сградата, непосредствено на 

гърба на хипермаркета. В него ще бъдат съхранявани опаковани фабрично спортни 

стоки. Зареждането на склада със стоки ще се осъществява от съществуващата ул. 

Сарае. 

Административните, санитарно - битови помещения и тоалетните възли ще се намират 

в западната част на сградата. 

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова 

продукция), обща използвана площ. 

Обектът няма да генерира вредни емисии за околната среда над обичайните за такъв 

вид обекти. 

Инвестиционното предложение е за изграждане на модерен хипермаркет. При 

проектирането ще се търси мултифункционално решение на сграда.  

Дейността не предвижда и не крие опасност от замърсяване на околната среда.  

Сградата ще се ситуират в рамките на петното, ограничено от застроителната линия.  

Площ УПИ – 14 042 кв.м 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Изграждане на “Търговски център за спортни стоки с надземен паркинг и трафопост” в 

рамките на УПИ II - 540.389, бул. ”Освобождение”, гр. Пловдив, Община Пловдив, е по 

пожелание на инвеститора. 

Зоната, в която се намира имота e в устройствена зона Цс, съгласно ПУП на гр. 

Пловдив. Теренът се очертава като един от най-подходящите за тази дейност.  

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 

Инвестиционното предложение е съобразено с предвижданията на действащия 

подробен устройствен план на гр. Пловдив, в обхват на УПИ II - 540.389, бул. 

”Освобождение”, гр. Пловдив. To не засяга други внесени за утрждаване устройствени 

или инфраструктурни програми или проекти. За имота има издадена Виза за 

проектиране от Гл. Архитект на гр. Пловдив – Р. Русев на 01.07.2010 г. 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Не са разглеждани други алтернативи. 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ II - 540.389, бул. 

”Освобождение”, гр. Пловдив, Община Пловдив. Имотът предмет на разработка се 



 

 

намира в урбанизираната територия на гр. Пловдив. За осъществяване на 

инвестиционното намерение е разработен и одобрен ПУП-ПРЗ. Временните действия в 

хода на строителството ще се извършват в границата на имота.  

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

Обектът е с обществено обслужващ характер, поради което няма да се генерират 

вредни емисии за околната среда над обичайните за такъв вид обекти. 

Инвестиционното предложение ще е за изграждане на модерен търговски комплекс. 

При проектирането ще се търси мултифункционално решение на сградата. Ще се 

изгради паркинг. Сградата ще се ситуират в рамките на петното, ограничено от 

застроителната линия.  

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

Инвестиционното предложение не включва направата на нова или промяна на 

съществуваща пътна инфраструктура. Транспортното обслужване и достъпът до обекта 

ще се осъществяват по няколко начина към имота. Достъпът за клиентите на магазина и 

служителите ще се осъществяват директно от бул. „Шипка” и през общ вход-изход със 

съседното УПИ Х-540.1287 от бул. ''Освобождение''. Складовото зареждане ще е 

възможно от входа от ул. „Шипка”. 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Обектът ще се изгради на два етапа. Очакваната продължителност на строителството е 

от 6 до 12 месеца. 

9. Предлагани методи за строителство. 

Предвижда се сградата да се изгради с метална конструкция от носещи греди и колони, 

и ограждащи елементи (стени) от топлоизолационни панели. Подовата настилка ще е 

стоманобетонова. Основната функция на новопредвидената сграда ще е с обслужващо 

предназначение. 

10

. 

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията. 

Природни ресурси които ще се използват по време на строителството са вода и земята, 

върху която ще се изгради сградата. Ще се използва минимално количество инертни 

материали (пясък, чакъл) и енергийни ресурси (електроенергия и вода). Иззетия хумус 

ще се използва за рекултивация и моделиране на терена и при озеленителните 

мероприятия. Излишните количества ще се депортират на указаните места.  

Инвестиционното намерение не е свързано с добив на подземни богатства. 

11 Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на 



 

 

третиране. 

Част от изкопните земни маси генерирани при строителството ще се използват за 

обратни насипи и моделиране на терена. Негодните за обратен насип и смесените 

отпадъци от строителството ще бъдат временно съхранявани и транспортирани до най-

близкото депо и ще бъдат третирани съобразно изискванията на Закон за управление 

на отпадъците. 

По време на строителния процес няма да се генерират вредни отпадъци. 

12 Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда. 

При строителството и експлоатацията на обекта се предвижда свеждане до минимум на 

отрицателните въздействия върху околната среда. Инвеститорът предвижда при 

строителството:  

- да се ползват най-кратките маршрути за предвиждане за предвижване на техниката; 

- да се ползва наличната инфраструктура; 

- всички дейности, свързани с изграждането на обекта, да се извършват върху 

строителната площадка, разположена изцяло в имота; 

- да се депонира и съхранява хумусния слой, който ще се използва при озеленителните 

мероприятия; 

- да се избягва струпването на голям брой техника, за да не се получи запрашване и 

замърсяване на въздуха с отработени от двигателите газове; 

Дейностите, предвидени да се извършват по време на експлоатацията на обекта, не са 

източник на вредности в околната среда - въздух , почви, води. Не се очакват емисии на 

наднормени нива на шум (над нормативните гранични стойности). Няма източник и на 

други вредности. 

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). 

За присъединяване на обекта към разпределителните мрежи съоръжения на 

експлоатационните дружества ще се използват съществуващите трасета на водопровод 

и канализация. 

Електрозахранването ще се осъществи чрез кабелни муфи в мястото на разкъсване 

на съществуваща кабелна линия 20 kV между ТП”Тракия 42” и ТП”Тракия 36”. За целта 

са направени предварителни данни за проучване към ЕВН България 

Електроразпределение АД. 

Водоснабдяването ще се осъществи чрез съществуващи, въведени в експлоатация, 

улични водопроводи: Еф 200 по ул'' Григор Божков'' или Стф 400 в колектор по бул. 



 

 

''Освобождение'' или в Еф546 по ул. ''Шипка'', както е указано в писмото с данни за 

предварително проучване от «Водоснабдяване и Канализация» ЕООД, Пловдив. 

Водопроводното отклонение ще се извържи с PE HD тръби.  

Канализация - Битовите отпадъчни води и дъждовните води ще се заустват в 

съществуващ уличен канал: Бф500 разположен по ул ”Григор Божков” или в уличен 

канал Бф 1000 разположен по ул.''Шипка'', или в УБ 2300/1440 по бул. ''Освобождение, 

както е указано в писмото с данни за предварително проучване от «Водоснабдяване и 

Канализация» ЕООД, Пловдив 

14 Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

За осъществяване на инвестиционното намерение са взети следните становища и 

указания: 

- Съгласуван ПУП – ПРЗ за имота; 

- Изходни данни от Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Пловдив; 

-Изготввени предварителни данни за проучване към ЕВН България 

Електроразпределение АД; 

- Виза за проучване и проектиране, издадена на 01.07.2010 г. от Гл. Архитект на гр. 

Пловдив, Р. Русев. 

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

Дейността не предполага отделяне на вредоности в околната среда - въздух, почви, 

води и климат и др. Дейността не е свързана с нива на шум над нормативните гранични 

стойности. Не се очакват и други физични вредности 

16 (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти. 

  Няма 

III. Местоположение на инвестиционното предложение 

   

1. 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. 

 



 

 

 

Сградата ще се позиционира в УПИ УПИ II - 540.389, бул. ”Освобождение”, гр. Пловдив, 

Община Пловдив. 

Обектът не се намира в защитени територии или в близост до такива, и не засяга 

защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. 

Собственик на имота е „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ, представлявано от Маню 

Тодоров Моравенов. Не се предвижда промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура. 

Най - близко разположената жилищна сграда се намира на 35кв. м, източно от 

търговския център. 

 

2. 

 

Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 

или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 

ползватели на земи. 



 

 

 Няма други възложители за терена на инвестиционното предложение, освен 

Възложителя. 

 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

Двуфазово едноетажно строителство. 

Обща ЗП/РЗП – 2452,4 м2 за Първа фаза, а РЗП за Втора фаза се очаква да достигне 

3926,00 м2. 

Брой паркоместа:  

- На първа фаза се предвижда - 170 бр. 

- На Втора фаза се предвижда да се увеличат на 252 бр. 

4. 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. 

Реализирането на инвестиционното намерение няма да засегне съществуващи 

чувствителни територии. Не се намира в близост до водоизточниците на минерални и 

лечебни води. 

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

природните ресурси.  

Инвестиционното предложение се изгражда за дългосрочна експлоатация. Имайки 

предвид устройствената зона, в която попада имота, сградата и съоръженията могат да 

се използват от инвеститора или трето лице за други нужди, свързани с дейностите, 

разрешени за изпълнение в нея. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

  Горепосочените обекти и наличието на изградена пътна инфраструктура, определят 

местоположението на имота, като изключително подходящо, поради което инвеститорът 

не разглежда други алтернативи за местоположение на бъдещето инвестиционно 

намерение. 

IV Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 

въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 

1. 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. 

Въздействие върху компонентите на околната среда. 

а) Атмосферен въздух и атмосфера 

При реализиране на инвестиционното предложение се очаква временно незначително 

въздействие върху околната среда по време на строителството, вследствие работата 

на извънпътно - строителни машини. Въздействието ще е временно, локално и ще бъде 

преустановено след приключване на строителните работи. 

По време на експлоатацията въздействие върху компонента атмосферен въздух ще се 

очаква единствено от влизащи и излизащи превозни средства. Въздействието ще е 

целодневно в рамките на работния ден. 

При спазване на изискванията за ОВ инсталацията състоянието на въздуха в района, 

както и в работната зона щe бъде в допустимите санитарни норми, т.е. обектът не 

следва да оказва негативно въздействие върху околната среда по компонент въздух. 

Въздействието от експлоатацията на обекта върху качествата на атмосферния въздух и 

приземния атмосферен слой ще е незначително. 

б) Води 

Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще стане посредством 

водопроводна връзка от преминаващия в близост водопровод. 

По отношение на отпадните и дъждовни води се придвижда се да се заустят в 

изградена въведена в експлоатация, улична канализационна система. 

в) Почва и земни недра 

Не се очаква въздействие върху почвите. Изкопаният хумус ще се съхранява в 

границите на имота или ще се предава за съхранение на площадка като част от него ще 

се използва за рекултивация и моделиране на терена при озеленителните работи, ако е 

необходимо. 

Изкопаните земни масище се използват за обратни насипи. 

г) Ландшафт и природни обекти 

Подборът за озеленяването и растителността, ще бъде съобразен с климатичните 

особености на района и съответната зона. 

д) Биологично разнообразие 

Строителството и експлоатацията на обекта няма да окажат въздействие върху 

растителния и животинския свят в района и върху защитени природни територии. На 

площадката на обекта и в близост до нея, не са известни находища и местообитания на 

редки и защитени видове. Районът не попада в чувствителни територии с нарушено 



 

 

екоравновесие. 

е) Културно наследство 

Обектът не се намира в охранителни територии на културно – исторически резерват и в 

близост до защитени културни паметници, и не засяга защитени територии и територии 

за опазване обектите на културното наследство. 

ж) Отпадъци 

В района на обекта няма стари депа за отпадъци. 

Отпадъците от бъдещия обект – като вид, количество, събиране, третиране, изнасяне, 

са подробно описани в т. ІІ.11. 

з) Рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации 

В рамките на инвестиционното намерение няма източници на вибрации и радиационни 

източници. Повишени шумови нива могат да се получат само от влизащите и излизащи 

от обекта автомобили. Не се очаква да има наличие на голям брой едновременно 

работещи двигатели на автомобили. Не се очаква наднормено ниво на шум. 

и) Въздействие върху хората и тяхното здраве 

При експлоатацията на обекта не се очакват рискови фактори за увреждане здравето на 

хората. Имотът се попада в устройствена зона Цс, съгласно ПУП на гр. Пловдив. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в 

съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 

на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не създава 

предпоставки за въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа. 

Въздействието от дейността на обекта ще бъде локално, в рамките на типа дейност в 

него. 

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

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

Въздействието ще бъде пряко, дълготрайно и основно положително, свързано с 

екологично - чистия характер на дейността, неемитиране на вредни емисии в околната 

среда и генериране на незначителни количества отпадъци, които ще бъдат третирани и 

събирани по реда, описан в т. 11, раздел II на настоящата информация. 

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

места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.) 

Проектът ще се реализира на описания в т. III. 1. от настоящата информация терен и 

няма да засегне в отрицателен аспект, населението в близост до него. Изключва се 

възможността да има влияние върху хората или тяхното здраве. Не се очаква 



 

 

утежняване на екологичната обстановка в района на обекта. 

5. Вероятност на поява на въздействието. 

Не се очаква отрицателно въздействие на обекта върху компонентите на околната 

среда. При спазване на изискванията за безопасност не следва да се очакват аварийни 

ситуации от експлоатацията на обекта. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

Въздействието ще има постоянен характер и няма да е вредно за околната среда. 

7. 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 се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и по тази 

причина не е необходимо да се вземат специални мерки за ограничаване на 

въздействието. Взети са всички необходими мерки за недопускане на инциденти по 

време на строителстовото или експлоатацията на обекта. 

Ще бъдат разписани писмени инструкции за работата на персонала при спазване на  

изискванията на ЗБУТ. 

8. Трансграничен характер на въздействията. 

Въздействията нямат трансграничен характер 


