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УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „Тедива „ ООД има следното инвестиционно предложение: 

Прекратяване производството на полиуретанова пяна в обособен участък в 

„Тедива“ ООД – Добрич. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

През септември 2012 год. приключва проект „ Внедряване на съвременни 

технологии и оборудване-производствена стабилност и растеж в отговор на 

икономическата криза”. Проектът е реализиран с финансиране от ОП”Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 ”. Закупена е 

инсталация за производство на дунапрен Cannon Viking с капацитет 90 блока на 

час. Основните суровини за получаването на полиуретанова пяна са ТДИ /толуен 

диизоцианат/, полиол, вода, и раздуващ агент. Допълнителни материали са 

катализатори      / амин и калаен / , както и стабилизатор /силикон /. Опасното 



вещество,използвано в  технологията се базира на класификацията в Приложение 

3 към чл. 103 , ал 1 от ЗООС , таблица 1 , а именно : толуен диизоцианат. 

Основните технологични процеси са: 

 Приемане на основните химикали – чрез разтоварване на цистерни или 

варели; 

 Временно съхранение на суровините по начин, гарантиращ максимална 

безопасност 

 Производство на полиуратанова пяна на поточната линия чрез дозирано 

смесване 

 Съхранение на свежата пяна в склада за зреене / минимум 24 часа / 

 Съхранение на отлежалата ПУ пяна в склада за съхранение 

 Извеждане от склада към цеха за рязане или директно товарене за клиент 

 Рециклиране на отпадъците от разкроя чрез смилане и оформянето им в 

блокове на инсталация за репрен 

Основните технологични принципи са: 

 Прецизно дозиране на компонентите, подавани в миксиращата глава.                            

 Прецизно миксиране и диспергиране на химикалите в миксиращата глава 

 Изливане на сместта на конвейер , покрит с крафт-хартия 

 Придвижване на пяната по време на нейното нарастване и полимеризиране. 
 

Използваният метод е така нареченият Maxfoam процес. При него 

миксиращата глава е неподвижна. Течната смес от нея се излива в така 

нареченото корито, където бавно започва да протича реакцията. След няколко 

секунди сместта е увеличила обема си и бавно започва да изтича от коритото, 

попадайки върху хоризонталния конвейер. Той се движи бавно, като 

същевременно полимеризацията протича, кремообразната маса увеличава обема 

си до образуването на непрекъснат блок.  

Управлението на фирмата е взело решение за СПИРАНЕ на 

производството на полиуретанова пяна. На територията му няма да се 

съхраняват химикали, в това число и опасни.  

 Участъкът ще бъде затворен и консервиран съгласно правилата за 

това. 

Поради спецификата на производство и използваните химикали, по-

конкретно ТДИ, то при консервацията трябва да се приложат изискванията 

на LOTO safety standard. Това е набор от прозецури, използащи се в 



индустрията , така че опасно оборудване коректно да бъде изключено и 

съответно не може да бъде включено без изрична процедура за това. 

В тази връзка са проведени следните дейности: 

1. Електрическите табла, ключове и стартиращи бутони са изключени и 

заключени. Поставени са маркери на позицията OFF. Упълномощен е 

специалист-електротехник, като само той може да променя това. 

Предпазителите са изключени или премахнати, където  е възможно. 

2. Помпата на ТДИ е обезопасена, като е поставена скоба със заключващ 

механизъм на вала.  

3. Всички кранове на изходящите тръбопроводи на цистерните са затворени 

и дръжките са заключени с пластмасови скоби.  

4. Тръбопроводите са продухани със сух въздух. Всички резервоари са 

изпразнени. 

5. Въведен е ограничен достъп до помещенията. Те се заключват, като 

оторизирано лице прави инспектиращ оглед на определен период-

веднъж месечно.  

6. В съседство не се допуска складиране и съхранение на леснозапалими 

материали, престой на автомобили. Изолирани са източниците за 

проникване на вода. 

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за 

ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 

производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или 

необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни 

работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Участък „ Производство на полиуретанова пяна „ е реализиран в рамките на 

площадката на „Тедива „ ООД и включва: 



 помещение  150 m2 с резервоари за химикалите  - Резервоарният парк се 
състои от 7 броя вертикални цилиндрични резервоара.  Пет от тях са с  обем 30 
m³. Два са с вместимост 1 m³. Предназначението им е както следва: 

 2 броя еднокорпусни резервоари при атмосферно налягане от 30 m³ за 
толуендиизоцианат 

 3 броя еднокорпусни резервоари при атмосферно налягане от 30 m³ за 
полиол 

 1 брой еднокорпусен резервоар при атмосферно налягане от 1 m³ за 
метиленхлорид 

 1 брой  еднокорпусен резервоар при атмосферно налягане от 1 m³ за 
негорима добавка 

 

Там също се съхраняват и опаковките на спомагателните материали-

раздуващ агент, стабилизатори,катализатори, оцветители. Резервоарите  по 

същество са отворени съдове, тъй като не са херметизирани и не са под налягане. 

Всеки резервоар е снабден с дихател / Breather dryer BDE 400 на Hydac, Германия 

/ , който се състои от слой активен въглен и слой силикагел,като целта е 

свободните пари да не преминават свободно в атмосферата. Те са изведени на 

височина 1 метър над покривното ниво посредством аспирационни тела със 

скосени козирки.   

Зареждането на резервоарното стопанство става със специализирани 

автоцистерни, чрез надземна тръбопровдна пълначна линия, състояща се от 

тръби със специални накрайници за връзка със зареждащата автоцистерна. 

Доставката на адитивите се извършва с автотранпорт във метални варели. 

Разтоварването им се извършва с мотокар на палета. Част от суровините 

необходимите за производството се вземат директно, чрез препомпване от 

варелите, а друга част, чрез предварително препомпване в междинен резервоар. 

Толуендиизоцианатът е силно реактивоспособен по отношение на водата 

/ респективно влага / , затова тя трябва да бъде елиминирана. Наличието на 

силикагел във филтрите не позволява влагата да навлиза в резервоара. Също 

така въздухът, който се подава на поточната линия и при зареждане е с точка на 

оросяване -70ºС. Теоретично възможното количество на зареждане е 24 м3, тъй 

като съществува правило на зареждане от 80%. Те са отделени с т.нар. бунд 

стена, висока 3 метра , изградена от бетон и измазана от вътрешната страна с 

хидроизолация на база епоксидна смола. Целта е да се ограничи евентуален 

разлив в следствие на възникнала аварийна ситуация и изоцианата да не попадне 

в почвата. 

Резервоарите са свързани с изграден тръбопровод1 съгласно изискванията 

на доставчика Cannon Viking. Материалът е въглеродна стомана , дебелина 4 mm , 

съгласно EN10255. На всяка транспортираща от резервоар до технологичната 

                                                           

 



линия флуид помпа има поставени устройства за отчитане на налягането / 

манометри / и термометри. На всяка цистерна е монтирана нивомерна система с 

ултразвук ; на малките резервоари нивомерите са на база преобразувател на 

налягане. Индикация за нивото се извежда на дисплей, монтиран в табло.  

Помещението е топлоизолирано  и климатизирано, съобразно спецификата 

на съхранение на толуендиизоцианата. В него няма обособено работно място. 

Отделено е от помещението с производствената линия с противопожарна врата с 

огнеустойчивост 60 минути Осветлението е с взривозащитни лампи, отоплението-с 

климатични системи. Стената към линията е изградена от бетонни блокчета с 

дебелина 250 mm.  

За действия при евентуален инцидент има разработени и разпространени 

инструкции2, както и за работа. 

 Помещение с поточната линия - в съседство с резервоарния парк. Там е 
разположена технологичната линия. 

Тя е с осреднен производствен капацитет 90 блока / час, производител е 

английската фирма Cannon Viking. Състои се от командно табло, дозиращи и 

смесителни устройства, полимеризационен тунел с основа движещ се конвейер, 

нож за рязане. На таблото са разположени контролери за дозировката, както и 

аварийни стопове и аларма. На покрива на тунела има монтирана аспирационна 

система с метална обшивка и дебит 212 m3/ min.  

 Склад за зреене на дунапрена  - Склада за зреене е така проектиран,че да 
бъдат сведени до минимум пожарните рискове и тези за здравето на работещите. 
Той е отделен от помещението на поточната линия с противопожарна врата с 
огнеустойчивост 120 минути и от външна страна с врата с огнеусойчивост 60 
минути.  

 Склад за готова продукция -  Подобно на склада за зреене, готовата 
продукция се съхранява в помещение , където има изградена аналогична 
противопожарна спринклерна инсталация. Тя  обезопасява две помещения- 
цех за зреене на дунапрен от 501,60 m2 и склад за готова продукция 
дунапрен от 972 m2. Магистралните тръбопроводи са монтирани по колони и 
стени. Разпределителните тръбопроводи са разположени успоредно на 
късата страна и са закрепени със стоманобетонни ферми. Тръбната мрежа 
е изпълнена с тръби с необходимите диаметри, отговарящи на DIN 2440 и 
DIN 2448. Задействането на системата става автоматично при спукване на 
стъклена капсула на даден спринклер, намиращ се над зараждащ се пожар. 
Спринклерите са разположени на разстояние един от друг на максимум 3,7 
m , като е спазено условието оросяваните площи да се припокриват и да не 
се оросяват една друга. Системата е оборудвана с 3 броя помпи, КСК, 
устройства за сигнализиране, 2 броя стоманени резервоари за вода с обем 
> 211 m3 . Съответства на нормативните изисквания за пожарна 
безопасност.  

В района на участъка има изградена инфраструктура – водопровод, 

                                                           

 



канализация и електрификация.  

В близост няма други обекти, работещи с и съхраняващи 

толуендиизоцианат. 

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

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 

предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по 

реда на специален закон: 

 

МОСВ- РИОСВ - Варна е издала становище3 Изх.№ 2600993/1 от 06.03.2012 г. 

относно инвестиционно предложение за „Доставка и монтаж на инсталация за 

производство на дунапрен „, съгласно което дейността не попада в обхвата на 

Глава 6 от ЗООС, също така не попада и в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове,програми ,проекти и инвестиционни предложения с предмета  и целите на 

опазване на защитените зони. 

МОСВ- РИОСВ- Варна съгласно уведомление № УК-66/26.04.2016  год.   

Класифицира4 предприятието като такова с нисък рисков потенциал и за 

експлоатацията му не се изисква разрешително по смисъла на чл.104, ал.1 от 

ЗООС. 

  Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” ІІ 

ст. Добрич , І-ва Районна служба с рег.№ 1847/09.08.2012 год. Дава Становище5 за 

съответствие на основание чл. 91, ал.1, т.9 от ЗМВР и чл.143 от ЗУТ, съгласно 

което представеният инвестиционен проект съответства на изискванията на  

правилата и нормите на пожарна безопасност. 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни 

обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски 

координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в 

БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна 

защита, и територии за опазване на обектите на културното 

                                                           

 

 

 



наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или 

промяна на съществуваща пътна инфраструктура)  

Обектът е разположен на площадка, собственост на „Тедива” ООД, в 

индустриална зона на град Добрич. Местоположението е следното: Площадката на 

„Тедива” ООД се намира в УПИ  №  7089 , парцел VІІ , кв. 21 с обща площ 22355 

m2 по Кадастрален и ЗРП на Промишлена зона „Север” на гр. Добрич, одобрен със 

Заповед № 1281/14.11.1988 г. ; ПУП-ПРЗ,  одобрен със Заповед № 972/10.10.2005 

г. На Кмета на Община Добрич.  Географски координати: N 43°35’18’’ ; E 27°48’55’’  

 

Съгласно нотариален акт № 1656, том Х, рег.№ 5796/03.05.2004, дело 2259, 
площадката е собственост на „Тедива” ООД и  актуалното състояние7 на 
дружеството едноличен собственик на капитала е „Тедива” ООД. Съседи на 
терена са : УПИ-ІІ, УПИ-ІІІ, УПИ-VІІІ, УПИ-VІ, улица. В непосредствена близост  е  
„АVЕ” ООД, на запад – с земеделски земи, на юг – с  улица, и на север – „НАДИН” 
АД. Най-близо разположените жилищни сгради се намират на около 500 m южно, а 
квартал „ Петър Сарийски” е на около 1000 m в източна посока от границите на 
завода.  
 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 

и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други 

нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или 

водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, 

необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост 

от изграждане на нови) 

Строителните характеристики на производствената база на „Тедива“ООД са: 
 

 сграда с площ 44 m2, промишлена сграда масивна конструкция ,помпена 
станция 

  сграда с площ 122 m2, складова база , едноетажна масивна конструкция  
 сграда с площ 1008 m2,административна шоурум ,3-етажна масивна 

конструкция  
 сграда с площ 340 m2,административна , 6 етажна масивна конструкция 
 сграда с площ 15516 m2,промишлена,главен корпус,едноетажна масивна 

конструкция 
Тип строителство съгласно чл.123 от Наредба №5 /21.05.2001 год. – не попадат 

в този раздел. Застроена площ 16644 m2 . Районът на обекта има 5 входа и 5 
изхода. 

                                                           

 

 



От служба Геодезия,картография и кадастър – Добрич е издадена скица8 № 

18483/21.11.2012 год. , според която имотът е с обща площ 25821 m2 и попада в 

урбанизирана територия. 

Участъкът се намира в съществуващата сграда. За преустройството му са 

използвани:  

По време на строителните работи :бетонови блокчета / преградни стени /, 

бетон за изграждане на обваловки ;пясък, вода, цимент, епоксидна смола, 

специални бои.  

По време на експлоатация : вода, електроенергия, горива. 

 

7. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 

приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен 

контакт с води: 

Опасното използвано вещество , класифицирано като такова според т. 26, 

част 2 на Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС  е  : 2,4 / 2,6 

толуендиизоцианат.  

Доставката, съхранението и използването му е само и единствено 

посредством херметизирани тръбопроводи, стоманени кранове с тефлонови 

уплътнения. Пряк достъп и съответно  емисия от него няма. НЕ се очаква да се 

осъществява или да е възможен контакт с водите. 

Водоснабдяването е от собствен водоизточник , чрез който ще осигуряват 

водите за противопожарни нужди. Дейността, включително и при възникване на 

авария, не може да доведе до замърсяване на питейните води.  

 Повърхностните води / валежни, водоохлаждащи и пожарогасителни / се 

поемат от канализационната система. При нормален режим на работа, а и при 

авария, предприятието не се явява замърсител на повърхностните води в района.  

 В района на „Тедива”ООД не се отвеждат отпадъчни води директно в 

подземни хоризонти, а също така не се изпускат такива и върху повърхността на 

почвата. По време на проучване на терена не са установени подземни води.  

Битовите и фекалните води се отвеждат в обособен клон на канализацията, 

отделен от дъждовната вода.   

8. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

В участъка има инсталиран монитор с бързо реагиране за откриване на 

газове MDA SPM Acutely Toxic Gas Monitor от Honeywell Analytics, който е 

                                                           

 



портативен и с бързо време на отговор и обхват 0-60 ppb.  Той има система за 

детекция с хартиена ролка, както и сигнализация при достигане на две гранични 

стойности – 5 и 20 ppb.  На производствената линия има монтирана аспирационна 

система с метална обшивка и дебит 212 m3/min. В помещението за зреене на 

полиуретановата пяна на покрива има изградена аспирационна система, 

разположена в долната част. Целта е да се абсорбират изпаренията основно на 

метиленхлорид, чиито пари имат склонност да остават локализирани и/или бавно 

се разсейват в зоната на дишане.Този газ се отделя в процеса на допълнителната 

полимеризация в процеса на зреене. 

9. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 

Опасни отпадъци, които се генерират са полиуретанови остатъци от 

производствения процес с повишена концентрация на ТДИ. Те се съхраняват във  

варели в изолиран склад. С течение на времето остатъчния ТДИ реагира с влагата 

от въздуха и се образува полиурея, която е безвредна.   

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци 

(битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и 

др.) 

 

В производството отпадъчни води не се генерират.  

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 

площадката на предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството 

на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението 

съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии и ограничаване на последствията от тях ) 

 

 

 

 

 



На площадката е налично следното опасно вещество: 

 

 
Химично 

наименова-
ние1 

 
CAS № 

 
EC № 

 
Категория/катего
рии на опасност 

съгласно 
Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 за 
класифициранет
о, етикетирането 
и опаковането на 

вещества и 
смеси (CLP) (ОВ, 

L 353/1 от 31 
декември 2008 г.) 

 
Класифи

кация 
съгласно 
приложе
ние № 3 
към чл. 

103, ал. 1 
ЗООС2 

 
Проектен 
капацитет 

на техноло-
гичното 
съоръже 

ние/ 
съоръже 

ния 
(в тонове)3 

 
Налично 
количест-

во (в 
тонове)4 

 
Физични 

свойства5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 

2,4-/2,6 –  

ТОЛУОЛ - 

ДИИЗОЦИА

НАТ 

 

584-84-

9 

91-08-7 

209-

544-5 

202-

039-0 

 
Канцероге

нност, 

Категория

2  (H351) 

Остра 

токсич 

ност, 

инхалацио

нен,   

Категория 

1 (H330) 

 
 

Дразнене 

на кожата, 

Категория 

2 (H315) 

Дразнене 

на очите, 

Категория 

2 (H319) 

Специфича 

токсичност 

на целеви 

орган 

част 2 

колона 1 

позиция 

26 

2 х 30= 

60 
46 

ТЕЧНОСТ 

T = 20°С 

Р= atm 



/еднократ 

на 

експозиция

/ Категория 

3 (H335) 

Повишава 

не на 

чувствител

ността на 

дихател 

ния тракт, 

Категория 

1 (H334) 

Повишава 

не на 

чувствител

ността на 

кожата, 

Категория 

1 (H317) 

Хронично 

опасен за 

водите, 

Категория 

3 (H412) 

 

 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

        

 

 



I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 

предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.  

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, 

без да се извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС 

и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на 

интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово 

осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 

от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение – нотариален акт, актуално състояние,  

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб - скици на 

имота, първоначални становища. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

6. Х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с 

предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

7. Х Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено 

чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

Дата:   10.12.2019                                                  Уведомител: Стоян Стоянов 

                                                                                                  / подпис / 

 



  
 

 


