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До  
„ГЮРСТРОЙ“ ЕООД     
  
 
ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за „Цех за изработка на пластмасови 

четки  за бита“ в ПИ с идентификатор 40909.126.139 по КК на гр. 
Кърджали,община Кърджали, област Кърджали  

 
Уважаеми г-н Райчев, 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-1258/14.12.16г. за 
горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.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 
(Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 
уведомяваме следното: 
 
Инвестиционно предложение за „Цех за изработка на пластмасови четки  за бита“ в ПИ 
с идентификатор 40909.126.139 по КК на гр. Кърджали,община Кърджали, област 
Кърджали  попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 
 
ИП предвижда смяна предназначението на масивна четириетажна сграда в цех 
изработка на четки за бита, в УПИ ХХІ, квартал 78 по ЗРП – Складова зона – Юг, гр. 
Кърджали (сграда с идентификатор 40909.126.139.2 по КК на гр. Кърджали). 
Съществуващата сграда е четириетажна, със застроена площ от 467 м2. На партерния 
етаж се разполагат складовите помещения и производствено помещение, битови 
помещения и канцеларии.Във цеха за производство на пластмасови четки  за бита ще се 
извършва шприцване на пластмасов материал, като материалите, необходими за 
производството на произвежданите пластмасови изделия са: PP (Polipropylen), PE 
(Poliethylen), ABS, ABS TR, PC(Policarbonat). Шприцването на материала става със 
специализирани инжекционни машини  с електронно управление. Всички материали 
ще се доставят на гранули в стандартно опаковани чували по 25 кг. Качеството на 
материала не се влияе от атмосферните условия и затова не е необходимо да се 
съхранява по специализиран начин. Отливането (шприцването) на материала става в 
машината и под налягане се оформя в инструментална екипировка (матрицата). 
Подкачването и подаването на материала към машината става единствено и само чрез 
специализарана система за подкачване и изсушаване на материала със собствена 
прахосмукачка, която изсмуква материала и го качва в специализиран термоизолиран 
бункер. Няма да има технологичен отпадък при производството на пластмасовите 
изделия. Бракуваните изделия ще се смилат със специализирана мелница и след това 
материала пак се вкарва обратно в производствения процес. Готовите детайли ще се 
опаковат в кашони. В процеса на производство на детайлите не се очаква генериране на 
шум, прах, неприятни миризми. 



Ресурсите, които ще се използват са както следва: PP (Polipropylen) – 1 тона/месец; PE 
(Poliethylen) – 0.500 тона/месец; ABS, ABS TR, PC (Policarbonat) – 3 тона /месец. 
В производственото помещение са предвидени осови вентилатори за смукателна и 
нагнетателна вентилация.Обектът се захранва с вода от уличен водопровод ПЕВП Ø75. 
Промишленият водопровод към производствената сграда е изпълнен с тръби ПЕВП 
Ø125. Очакваното количество на отпадъчните води е 5 м3/денонощие. Отпадъчните 
води ще се заустват в съществуващата градска канализаци съгласно  договор с „ВиК“ 
ООД, гр. Кърджали.   
 
Имот с идентификатор 40909.126.139 по КК на гр. Кърджали,община Кърджали, област 
Кърджали предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата Натура 
2000.  Най-близко разположените защитени зони са BG0001032 „Родопи Източни”,  за 
опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 
122/02.03.2007г. и защитена зона BG 0002013 „Студен Кладенец” за опазване на дивите 
птици обявена със Заповед № РД -766/18.10.2008г.   
 
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от 
позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.    
 
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от 
мрежата „Натура“ 2000, защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на 
природните местообитанията и защитена зона  BG 0002013 „Студен Кладенец” за опазване на 
дивите птици.  
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че 
преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Цех за изработка на 
пластмасови четки  за бита“ в ПИ с идентификатор 40909.126.139 по КК на гр. 
Кърджали,община Кърджали, област Кърджали  е, че не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 
 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 
подзаконови нормативни актове. 
 
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, 
при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 
РИОСВ- Хасково за промените.   
 
 
инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по                                                               
 околната среда и водите- Хасково    


