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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 89 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

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), 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 и становище от РЗИ-Кърджали  

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на корпус № 4, Научно-изследователски център и 
административна сграда“ в УПИ XXXIII и УПИ XXXIV квартал 22 по плана на с. Пепелище, общ. 

Кърджали, обл. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: „Теклас - България“ АД 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение на „Теклас-България“ АД предвижда изграждане на нов 
корпус № 4, Научно-изследователски център и административна сграда към фабрика за 
каучукови изделия. Намерението ще се реализира както следва: 

1. Административната сграда ще се изгради в северната част на имота в УПИ ХХХІV, 
квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали и ще е със застроена площ от 380.25 
кв.м. 

2. Научно-изследователският център ще се изгради в УПИ XXXIV, квартал 22 по плана 
на с. Пепелище. Научно-изследвателският център ще се състои от Сграда № 1 – Лаборатория 
за изследване на материали от каучук, пластмаса и метал и Сграда № 2 – Лаборатория за 
тестване и изследване на изделията и ще е със застроена площ от 1872,00 кв.м. 

Целта на изграждането на двете лаборатории е: 
- осигуряване на определени свойства на крайните продукти от каучук, пластмаса и 

метал, за да се удовлетворят изискванията на клиентите на компанията; 
- постигане на определени характеристики при обработка, необходими за ефективно им 

използване;  
- постигане на желаните свойства и способност за обработване при най-ниските 

възможни разходите; 
- проучване на свойствата и функцията на стотици еластомери и каучукови химикали; 
- проучвания на оборудването, използвано за смесване екструзия и вулканизация.  
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В лабораториите ще се разработват рецептури за производство на разнообразни 
каучукови и пластмасови състави и изделия. Според техническите задания ще се извършват 
тестове и изследвания на каучукови, каучуково-текстилни, каучуково-метални изделия с 
различни габаритни размери. 

Ще се извършват изследвания и тестове на материалите и изделията за: 
износоустойчивост, водоустойчивост, маслоустойчивост, киселинноустойчивост, 
газонепроницаемост, фреоноустойчивост и еластичност. 

Лабораториите ще работят с пресформи на клиентите на компанията, но също така и 
ще разполагат и със собствени матрици. При необходимост ще се дава консултация на 
клиентите на компанията при изработването на матриците или ще се изработва същата по 
детайл на клиентите. 

3. Корпус № 4 – Фабрика за монтаж на каучукови съединения и пластмасови тръби ще е 
на два етажа с размери 110,00м/60м и застроена площ от 13 200,00 кв.м. Корпус № 4 ще се 
състои от: Производствен цех за монтаж на каучукови съединения и пластмасови тръби на два 
етажа с разгърната  площ 11 880,00 кв.м и складово помещение от 1320.00 кв.м  

В складовото помещение ще се складират произведени каучукови съединения и 
пластмасови тръби за охладителната система на автомобилите. 

В Корпус № 4 технологичния процес ще включва: 
- Монтаж на скоби - На монтажни маси чрез специални монтажни клещи върху 

каучуковите съединения се монтират различни като модел и цвят монтажни скоби. 
- Монтаж на калъфи - В контрактивни пещи се извършва т.нар. «изпичане» на 

каучуковите съединения. След като каучуковите съединения са «изпечени» се 
монтират/поставят различни като модели и размери калъфи. 

- Монтаж на дистанс-ринг - С дистанс-ринг машини върху каучуковите съединения се 
монтират различни като модели и размери пръстени. 

- Монтаж на куплунзи и клипси - С куплунг монтажни апарати върху каучуковите 
съединения се монтират различни като модел и размер пластмасови куплунзи и клипси. 

- Маркиране - Чрез машина за маркиране, наречена „Тампо-принт” върху каучуковите 
съединения и пластмасови тръби се полага логото на фирмата и идентификационен номер на 
каучуковото съединение. 

- Пристягане с О-пръстен - Чрез хенн-машина върху каучуковите съединения се 
монтират различни модели и размери О-пръстени чрез пристягане. Монтират се накрайници по 
желание на клиентите, с които се осигурява монтирането им в автомобила. 

- Окачествяване/Опаковане - Извършва се последен 100 % контрол на каучуковите 
съединения и пластмасови, след което изделията се пакетират в оборотни каси или кашони и 
се експедират. 

Суровините за монтаж ще се доставят от изградените и въведени в експлоатация 
корпуси към фабриката за производство на каучукови изделия. 

 
Описаните дейности, предвидени в разглежданото инвестиционно предложение, 

разгледани в цялост, представляват разширение на инвестиционно предложение в обхвата на 
т. 9 от Приложение № 2 на ЗООС и в съответствие с разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от 
ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 
установи, че УПИ ХХХІІІ и ХХХІV, кв. 22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали, в които се 
предвижда изграждане на корпус № 4, научно-изследователски център от две сгради и 

административна сграда не попадат 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 са защитени зони BG0001032 „Родопи 

Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните 

местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 
г. за опазване на дивите птици. 

 



 3 

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 
горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

 

М О Т И В И: 

 

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. Основната цел на инвестиционното предложение е да се разшири производството в 
съответствие с всички международни стандарти за този тип дейност. Това ще отговори на 
нуждите на пазара за доставка на такъв вид изделия за автомобилната промишленост. 

2. Корпус № 4 - Фабриката за монтаж на каучукови съединения и пластмасови тръби за 
автомобили – ще произвежда над 12 000 000  единични бройки съединения и тръби, които 
могат да бъдат свързвани в системи по желание на клиента.  

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение са изградените и 
въведени в експлоатация Корпуси № 1, 2 и 3 към Фабриката за производство на каучукови 
изделия, намиращи се в същите имоти където ще се реализира разглежданото инвестиционно 
предложение. 

4. Обектът ще се захранва с вода съгласно договор с експлоатационно дружество «В и 
К» ООД, гр. Кърджали, като водоснабдяването му с вода е предвидено да се изпълни чрез 
изграждането на довеждащ питеен водопровод от тръби ПЕВП Ф75 от отклонението за Корпус 
№ 3. За противопожарни цели сградите ще се захранват от воден резервоар 800.00 куб.м, 
който се намира на 150 м от бъдещите обекти. Водния резервоар е построен и пуснат в 
експлоатация през 2015 г. Водоема е разположен зад Корпус № 3 и е с размери – 16 м - 
дължина, 14 м - ширина, 4 м - дълбочина. През 2015 г. е изградено и помпено помещение, 
което е вградено във водоема.  

5. Заустването на битовите отпадъчни води е към изградената и въведена в 
експлоатация през 2007 г. пречиствателната станция, намираща се в югозападната част на 
имота, зад Корпус № 1. 

6. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.  

7. Съхранението на опасните вещества ще се извършва в специален склад, който е 
изграден през 2015 г. и се намира зад Корпус № 1. Помещението е сухо, с ограничен достъп и 
снабдено с необходимите противопожарни средства. Изградена е събирателна шахта с цел 
при разливи и течове да се събират изтеклите химикали. Склада за съхранение на опасните 
вещества е извън производствените халета за да се избегне концентрацията на газове.  

8. Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

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 и възникване на риск от инциденти. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти УПИ ХХХІІІ и УПИ ХХХІV, 
квартал 22, по ПУП-ПР на имот № 022043, по картата на възстановена собственост на 
землището на с. Пепелище, община Кърджали, област Кърджали.  
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2. Не са разглеждани други алтернативи за местоположението на площадката, тъй като 
предвиденият за строителство терен е собственост на „Теклас-България” АД и има изградени 
инфраструктурни комуникации. 

3. Площадката за изграждане на Корпус № 4 – Завод за монтаж на каучукови 
съединения и пластмасови тръби, Административна сграда, Лаборатория за изследване на 
материали от каучук, пластмаса и метал и Лаборатория за тестване и изследване на 
изделията, съгласно Заповед №316/04.04.2011 г. на Кмета на Община Кърджали е отредена за 
производствена дейност и складове. 

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

5. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

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

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 
корпус № 4 в УПИ ХХХІІІ, научно-изследователски център от две сгради и административна 

сграда в УПИ ХХХІV, кв. 22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали, няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони 

BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002013 „Студен кладенец”. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Описаните дейности, които ще се извършват в Корпус № 4 Фабрика за монтаж на 
каучукови съединения  и пластмасови тръби са свързани с употреба продукти, съдържащи 
органичен разтворител и отделяне на емисии на летливи органични съединения. 

2. Инвестиционното предложение не предвижда дейности, които водят до наднормени 
шум и вибрации, светлинни, топлинни или електромагнитни лъчения. 

3. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите и техния режим, не се 
предвижда отвеждане на вредни вещества във водите. От обекта ще се отделят само битови 
отпадъчни води, които ще се отвеждат в изградената и въведена в експлоатация към 
фабриката пречиствателна станция, като възложителят е предвидил необходимите мерки за 
подобряване на работата на пречиствателната станция, повишаване на пречиствателния 
ефект за достигане на ИЕО в разрешителното за заустване. 

4. Инвестиционното предложение не води до промяна на геоложката основа. 
5. Съгласно становище с изх. № К - 2233#1/19.10.2016 г. РЗИ-Кърджали счита, че 

реализацията на разглежданото инвестиционно предложение няма да предизвика поява на 
отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

6. 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 Община Кърджали и кметство с. Пепелище за своето инвестиционно 
предложение, а засегната общественост е уведомена, чрез обява във вестник „Нов живот“, 
брой 121 от 14.09.2016 г. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява на интернет 
страницата на дружеството, като за четиринадесет 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: 
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- Община Кърджали с писмо изх. № 32-00-177/20.10.2016 г. уведомява РИОСВ-Хасково, 
че на 07.10.2016 г. 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 на 07.10.2016 г. 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 няма постъпили жалби, 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 
1. Производствените и вентилационни газови потоци от дейността - носители на емисии 

да се изпускат в атмосферния въздух организирано и височината на изпускащите устройства 
да се определя така, че в резултат на разсейването концентрациите на замърсяващи 
вещества в приземния слой да не превишават пределно допустимите концентрации на вредни 
вещества (замърсители) в атмосферния въздух. 

2. Консумацията на разтворители и вложените количества органични разтворители чрез 
продуктите, които ще се използват в Корпус № 4 Фабрика за монтаж на каучукови съединения  
и пластмасови тръби ежегодно да се декларират в РИОСВ-Хасково (в регламентирания  срок 
31 март на текущата година) и да се включват към общото количество, ежегодно посочвано от 
Вас в декларациите за съответната категория дейност („Нанасяне на слепващо покритие“ и 
„Друго почистване на повърхности“). 

3. В случай, че при някоя от дейностите се превишава ПСКР, определена в приложение 
№ 2 на Наредба № 7 да се изготви План за управление на разтворителите (ПУР) за 
съответната категория дейност за предходната година и да се представи в РИОСВ-Хасково в 
срок до 31 март на текущата година. 

4. Опасните химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категория на 
опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с 
информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност по форма 
и съдържание да отговарят на изискванията на приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

5. Съхранението и употребата на опасните химични вещества и смеси да отговоря на 
условията за безопасно съхраняване, посочени в информационните листове за безопасност и 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 
4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

6. Да се предвидят мерки, които следва да се предприемат при аварийни разливи на 
химикалите. 

7. При въвеждане на обекта в експлоатация да бъдат изпълнени всички мерки и 
изградени всички съоръжения предвидени в представения в РИОСВ-Хасково „План и мерки за 
подобрения в пречиствателната станция на ,,Теклас България“ ЕАД“ с писмо изх. № 
1753/28.10.2016 г.  

 
 
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. 
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На основание чл. 93, ал. 6 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. 7 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 

 

 

Дата: 01.11.2016 г. 
 
 
 
 
 


