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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 33 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал.1, т. 2 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 

чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с чл.2, ал. 1, т.1 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 представената писмена документация от възложителя по приложение № 

2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и Становища от РЗИ –Кърджали и Басейнова Дирекция 

„Източнобеломорски район“ 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „смяна на предназначението на едноетажна масивна сграда и пристройки към 

нея за Цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили 

в УПИ ХХХІV, кв. 22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали”, което няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „Теклас България“ АД, гр. Кърджали 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда смяна на предназначението на едноетажна 

масивна сграда и пристройки към нея за Цех за производство на пластмасови детайли за 

водното охлаждане на леки автомобили в УПИ ХХХІV, кв. 22 по плана на с. Пепелище, общ. 

Кърджали. Цехът ще бъде помощно производство към фабрика за каучукови изделия в УПИ 

ХХХІІІ, кв. 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали, за дейността на която са 

проведени необходимите процедури съгласно екологичното законодателство. Двата имота 

граничат един с друг. Застроената площ на едноетажната масивна сграда е 432 кв.м., а 

пристройките към нея са със застроена площ 748,36 кв.м. Общата площ на парцела е 108 832 

кв.м. Материалите, необходими за производството са PP-полипропилен, PE-полиетилен, PC-

поликарбонат, ABS, ABS TR. Всички материали – пластмасови гранули се доставят в 

стандартно опаковани чували по 25 кг. Отливането /шприцването/ на материала става в 

машина и под налягане се оформя в инструментална екипировка /матрица/. Подкачването и 

подаването на материала към машината става единствено и само чрез специализирана система 

за подкачване и изсушаване на материала със собствена прахосмукачка, която изсмуква 

материала и го качва в специализиран термоизолиран бункер. Няма технологичен отпадък. 

Бракуваните изделия се смилат със специализирана мелница и след това пак се вкарват 

обратно в производствения процес. Готовите детайли се опаковат в кашони и палети. 



БП   2 

Шприцването на материала става със специализирани инжекционни машини с електронно 

оборудване. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че УПИ ХХХІV, кв.22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали, за който се 

предвижда смяна предназначението на едноетажна масивна сграда и пристройка към нея за 

цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Най-близко разположени до имота са защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета 

от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена 

зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г. за опазване 

на дивите птици (приблизително 1100 м). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 9 от Приложение № 2 на ЗООС 

и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 

отразена в настоящото решение. 

 

 

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. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на цех за производство 

на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили в УПИ ХХХІV, кв. 22 по 

плана на с. Пепелище, общ. Кърджали. 

2. Предложените методи на строителство са сглобяема метална конструкция с 

фасадни термопанели. 

3. Основната суровина, която ще се използва е под формата на пластмасови гранули 

както следва: 

PP (Polipropylen) – 4 т/месец, 

PE (Poliethylen) – 2 т/месец, 

ABS, ABS TR, PC (Policarbonat) – 3 т/месец 

Електроенергия – 75,00 kW/месец. 

4. За целите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна 

инфраструктура и не се налага изграждането на нова. 

5. Не се предвижда водовземане от подземни води. Предвидено е водовземане за 

питейни и промишлени нужди съгласно договор с В и К Кърджали. 

6. В БД ИБР Пловдив за района на ИП, в близост до обекта има издадено едно 

разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. В Закона за водите няма 

предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП. 

7. Битовите отпадъчни води ще постъпват в локално пречиствателно съоръжение с 

биологично пречистване. 

8. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 



БП   3 

9. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

10. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

 

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: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ ХХХІV, кв.22 по плана на 

с. Пепелище, общ. Кърджали. Общата площ на имота е 108 832 кв.м. 

2. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на 

целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване 

на посочените в настоящото решение условия. 

3. Съгласно становище на БД ИБР Пловдив изх. № КД-04-110/25.03.2016г. не се 

очаква значимо увеличаване на въздействието върху водите и водните екосистеми от 

реализацията на ИП и при задължително спазване на поставените в настоящото решение 

условия. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

5. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква 

въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 

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

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 

се установи, че УПИ ХХХІV, кв.22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали, за който се 

предвижда смяна предназначението на едноетажна масивна сграда и пристройка към нея за 

цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Най-близко разположени до имота са защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета 

от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена 

зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г. за опазване 

на дивите птици (приблизително 1100 м). 

2. 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 цех 

за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили в УПИ 

ХХХІV, кв.22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали, свързано със смяна предназначението 

на едноетажна масивна сграда и пристройка към нея, няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 



БП   4 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-653#1/28.03.2016г. реализацията 

на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

Община Кърджали и кметство с. Пепелище за своето инвестиционно предложение, а засегната 

общественост – чрез обява в местен вестник. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява на 

информационното табло на сградата на адрес: гр. Кърджали, индустриална зона „Юг“ на 

02.03.2016г., като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. 

Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на Община Кърджали и 

кметство с. Пепелище. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са 

постъпили писма, както следва: 

 Община Кърджали с писмо изх. № 32-00-37/18.02.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че на 04.02.2016г. е осигурен обществен достъп до информацията по 

Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, 

мнения и становища. 

 Кметство село Пепелище с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че 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 СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

 Ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води 

подлежи на разрешителен режим на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ и чл. 52, ал. 1, т. 4, 

чл. 60, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Закона за водите. Пречистените отпадъчни води да се заустват 

само след провеждане на процедура и получаване на Разрешение за заустване на отпадъчни 

води от БДИБР Пловдив. 

 Да бъде изградено подходящо пречиствателно съоръжение (до степен 

отговарящи на нормативните изисквания на българското законодателство) за формираните 

количества отпадъчни води. 

 Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които 

не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения. 

 Да се поддържа постоянно пречиствателното съоръжение в нормално 

експлоатационно състояние. 

 

 



БП   5 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 30.03.2016г. 

 


