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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 34 - ПР / 2017г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и 
въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към 
чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено 
становище от РЗИ – Кърджали 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Цех за производство на PVC маркуч и изкупуване на PVC отпадък“, което 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
възложител: „ВВ и Ко Пласт“ ЕООД, ЕИК 108688914, адрес: гр. Кърджали, блок „Рила“ 2, 
вх.А, ет.6, ап.12 
местоположение: имот 40909.126.9 гр. Кърджали – производствено помещение в гр. 
Кърджали, ул. „1-ви май“ №60 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда да се изкупуват PVC отпадъци от външни 
фирми и да се произвежда поливен PVC маркуч. Застроената площ, която ще се използва е 
400 кв.м. и около 1 дка бетонирана площадка. 

При производството ще се използват мелница /без нагряване на постъпващите 
отпадъци/ и екструдер. Мелницата натрошава отпадъка и производствения брак, машината 
има ножове и без нагряване, само чрез надробяване смила материала. Чрез тръба с въздух 
млянката минава през бункер и се събира в биг бегове. Двигателя на машината е 27 киловата. 
Другата машина е екструдер – който има бункер, там се слага млянката от мелницата и 
минава през шнек, който е в цилиндър, върху който има нагреватели. След нагряването PVC 
материала се топи и от отвор излиза изделието, което минава през вана с вода за охлаждане 
на маркуча. Екструдера има захранващ електромотор и 3 малки, които спомагат за 
регулиране на температурата на нагревателите. Шнека, цилиндъра и нагревателите са 
покрити с капаци. Към екструдера има командно табло, което управлява размера и 
изтеглянето на маркуча. Водата, която се използва е в 2 бидона по 1 тон и чрез хидрофор 
циркулира постоянно. От самото производство не се изхвърля отпадъчна вода. Ако се 
наложи в бидоните само се допълва. 

Капацитетът на мелницата е около 2 тона на денонощие, а капацитета на екструдера е 
около 750 до 800 кг. на денонощие. 
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение 2 
на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот с идентификатор 40909.126.9 по КК на гр. Кърджали, за който се 
предвижда изграждане на площадка за производство на PVC маркучи и изкупуване на 
вторичен отпадък за производството не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположени до инвестиционното 
предложение са защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен 
кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) 
и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горецитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 
въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на 
площадка за производство на PVC маркучи и изкупуване на вторичен отпадък за 
производството в имот с идентификатор 40909.126.9 по КК на гр.Кърджали, няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони. 
 

МОТИВИ: 
 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Не се предвижда ново строителство за целите на производството. 
2. При производството не се генерират производствени отпадъчни води. От самото 

производство няма отпадъци, тъй като те отново се мелят и преработват до краен продукт. В 
производството не се използват препарати и химикали. 

3. Не се използват природни ресурси. 
4. Отпадъците, образувани при експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при 

спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
5. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 

инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 
 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 
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1. Площадката се намира в рамките на бивш завод АРЗ, сега „Капитан Петко 
Войвода“ АД и е в промишлената зона на града. 

2. Имотът е захранен с необходимата техническа инфраструктура и не се налага 
изграждането на нова. 

 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се 
очаква реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близкоразположените 
защитени зони. 

2. В сравнение с настоящия момент, реализацията на инвестиционното предложение 
няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитени зони BG0001031 
„Родопи Средни” и BG0002013 „Студен кладенец”, както и до увеличаване степента на 
фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на 
опазване в нея. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в близкоразположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо 
одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със 
сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават 
значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите 
на опазване в близкоразположените защитени зони. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера, местоположението и мащабността на ИП не се очаква 
негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-617#1/22.03.2017г. 
реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата 
експлоатация не се очаква трансгранично въздействие. 
 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е 
уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Кърджали, а засегнатото 
население - чрез обява във вестник „Нов живот“. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като за четиринадесет 
дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставено е копие от 
информацията по Приложение 2 на кмета на Община Кърджали. С писмо изх. № 32-00-20/1/ 
от 24.03.2017г. Община Кърджали уведомява РИОСВ-Хасково, че от 08.03.2017 г. до 
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21.03.2017г. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в 
изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 
установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
 

И ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 
 

1. За извършване на дейности по третиране на отпадъци е необходимо издаване на 
разрешителен и/или регистрационен документ по реда на Закона за управление на 
отпадъците. 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на 
параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, 
при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от 
ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния 
орган по околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на 
инвестиционното предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 
Дата: 29.03.2017г. 


