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Изх .№ПД-217/05 .07 .2017г.  
 

До   
„К-Кърджъ“ ЕООД 
 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Смяна на предназначението на 
едноетажна масивна сграда в цех за производство на метални и алуминиеви детайли за водното 
охлаждане на леки автомобили в УПИ ХІV-57, квартал 81 гр. Кърджали, промишлена зона 
„Юг” 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-217/14.06.2017г. 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 „Смяна на предназначението на едноетажна масивна сграда в 
цех за производство на метални и алуминиеви детайли за водното охлаждане на леки 
автомобили в УПИ ХІV-57, квартал 81 гр. Кърджали, промишлена зона „Юг” попада в обхвата 
на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

„К-КЪРДЖЪ” ЕООД е собственик на 65,06 % от имот с идентификатор 40909.126.57 /УПИ 
ХІV-57, квартал 81 гр. Кърджали, промишлена зона „Юг”/ по КК на гр. Кърджали, ведно с 
построените върху него едноетажна промишлена сграда със застроена площ 1080 кв.м. и 
мачтов трафопост 20 кв/400 ква. 

Целта на инвестиционното предложение е свързана със смяна предназначението на сграда с 
идентификатор 40909.126.57.1 с предназначение „цех за акустични плочи” в „Цех за 
производство на метални и алуминиеви детайли за водното охлаждане на леки автомобили“. 

Сградата е съществуваща, със застроена площ от 1080 кв.м.-по документ и 1127 кв.м. по 
кадастрална скица, брой етажи – един. 

Имотът е водоснабден от питеен водопровод изпълнен с Ф75 ПЕ-ВП тръби от отклонението за 
с. Глухар и има съществуващ промишлен водопровод, изпълнен с тръби Ф125 ПЕВП. Битовите 
отпадъчни води от имота ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. При производството не 
се формират производствени отпадъчни води. 

Съществуващата сграда ще се запази, ще се извършат само ремонтни дейности. Не се 
предвижда ново строителство. 

Суровината за производството на метални и алуминиеви детайли, представляваща еднометрови 
и двуметрови пръти от Ф10 до Ф22 ще се доставя в опаковани в палети снопове. 

В цеха ще се използват следните основни машини: щанцована машина; машина за лазерно 
рязане на метални листове и пръти; листоогъвачна машина; валоогъвачна машина; циркуляр; 
хидравлична преса; струг; фреза и шлайфмашина. В цеха ще се изработват метални детайли 
като планки, метални сводове, стъпала, конзоли и др. всички изходни необходими материали – 



тръби и пръти се доставят на снопове. В зависимост от поръчките се режат и оформят по 
размери, оформят се резби, огъват се под различен ъгъл и др. 

Отпадъците от изработката на детайлите ще се предават на оторизирани фирми, съгласно 
сключени договори. 

В сградата няма да се извършват дейности, свързани с производство и преработка на 
метали по смисъла на т.4 от Приложение 2 на ЗООС. 

Посочените по–горе дейности, свързани със смяна предназначението на сграда с 
предназначение „цех за акустични плочи” с идентификатор 40909.126.57.1 по КК на гр. 
Кърджали в „Цех за производство на метални и алуминиеви детайли за водното 
охлаждане на леки автомобили“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на 
ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка. 

Горепосоченият имот,  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии и в  обхвата  на защитена зона по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие.Близко разположени са -  ЗЗ BG 0001032 „Родопи 
Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. и BG 
0002013 „Студен кладенец” определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2018г на Министъра на 
околната среда и водите /ДВ бр. 101 /2008г./ 

 
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираните  
защитени зони  ЗЗ BG 0001032  „Родопи Източни”, за опазване на природните 
местообитанията на дивата флора и фауна и BG 0002013 „Студен кладенец”  за опазване на 
дивите птици от мрежата „Натура“ 2000.  
 
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 „Смяна на предназначението на едноетажна 
масивна сграда в цех за производство на метални и алуминиеви детайли за водното охлаждане 
на леки автомобили в УПИ ХІV-57, квартал 81 гр. Кърджали, промишлена зона „Юг” 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. Л. Дайновски 
За Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
/Съгласно Заповед№3/15.01.2016г./  
 


