
  

 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

           М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
                Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 13 - ПР / 2015г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 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 ал. 3 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 по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение 
№ 2 към чл. 6, от Наредбата по 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: “Изграждане на сгради за производствена дейност, производство на матрици за 
части на автомобили” в ПИ № 022063 и ПИ 022064, в землище на село Пепелище, общ. 
Кърджали, област Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве. 
 

Възложител: “К-КЪРДЖЪ” ЕООД, Кърджали 

  
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за производство на метални 
матрици за части на автомобили и обслужващи сгради (офиси и склад), в ПИ с №№ 022063, 
022064 землище на село Пепелище, община Кърджали. 
В цеха ще се произвеждат метални, алуминиеви и пластмасови матрици, необходими за 
производството на каучукови изделия за автомобилната промишленост.  
Застрояването ще е свободно. Предвидените сгради ще са двуетажни със носещи 
стоманобетонни колони в съчетание със стоманени греди – ригели. 
Суровината за производството на метални и алуминиеви матрици и пластмасов тръбен 
профил, ще се доставят от фирми произвеждащи метал, неръждаема стомана и алуминиеви 
тръбни профили на база сключен договор за доставка. 
Профилите ще се приемат в склад и ще се сортират по размери и по дебелина. От склада ще 
се подават към машината за рязане с определени предварително размери. В зависимост от 
поръчките доставените горещо валцувани профили – стоманен кръг по DIN 1013 ST37,ST70 и 
алуминиеви профили ще се огъват на метална преса под различни ъгли с цел оформяне на 
матрица за желания вид. Пластмасовият профил ще се обработва на струг в желаната форма 
и дължина. Оттам продукцията ще се подава за шлайфане, както и ръчно към машина за 
щамповане върху метална матрица с полагане логото на фирмата и идентификационен номер. 
Ще се монтират готови накрайници по желание на клиента, с които се осигурява монтирането 
им в друго производство. Следва последен контрол на изделията, опаковка и готовите метални 
матрици ще се експедират. 
Производството е за нови метални матрици, които ще се използват за оформяне на каучукови 
изделия за охладителната система на автомобилите.  
Месечният капацитет за производство на матрици при 8 часов работен ден е до 
110.00бр/месец. Очаква се годишно производство на около 30000 бр. матрици. 
Отпадъците от метал и от алуминий ще се събират в отделни метални контейнери и ще бъдат 
предадени за претопяване на оторизирани фирми на база сключен договор. 
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Ел. захранването  ще се осъществи от  трафопост, съгласно договор за присъединяване. 
Захранването с вода ще се осъществи от промишлен водопровод, съгласно договора за 
присъединяване с «ВиК» ООД гр.Кърджали.  
За битово отпадните води се предвижда пречиствателно съоръжение, което ще се изгради в 
северозападната част на имота. 
При избора на терен са взети в предвид следните критерии: 

 изяснена собственост върху земята; 

 възможност за включване в електроразпределителната мрежа; 

 възможност за ползване на питейна вода; 

 транспортна инфраструктура; 
Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се ползва съществуващата. 
Застроената площ на цеха ще бъде 1968 кв.м, на офисна част 242 кв.м, а складово 
помещение 2792 кв.м. 
Имотите в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най - близко до имотите 
(приблизително 700 м) са разположени 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. 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, 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, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 
30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване 
на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 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 няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 
на опазване в горецитираните близко разположени защитени зони.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 4, б,г) на 
ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждането на производствени 
сгради - цех за производство на метални, алуминиеви и пластмасови матрици, 
необходими за производството на каучукови изделия за автомобилната промишленост. 
Цехът както и обслужващите сгради (офиси и склад) ще се изградят в ПИ №№ 022063, 
022064 по картата на възстановената собственост на село Пепелище, община 
Кърджали. Очаква се годишно производство на около 30000 бр. матрици. 

2. В цеха за производство на метални матрици за части на автомобили ще се извършва:  

 приемане на готови горещо валцуваните профили – стоманен кръг по DIN 1013 
ST37,ST70 и сортиране по дължина и дебелина на вертикални метални стелажи; 

 настройване на машината за рязане на метални профили за определена 
дължина; 

 пресоване и оформяне на метална матрица с различни форми; 

 оформяне на пластмасови детайли на струг; 

 шлайфане с машина на метални матрици; 

 щамповане върху метална матрица и полагане логото на фирмата и 
идентификационен номер; 

 
 



  

 монтиране готови накрайници по желание на клиента, с които се осигурява 
монтирането им в друго производство; 

 опаковане и пакетиране и експедиция; 
3. Природните ресурси, които ще се ползват при строителството са: минерални суровини и 

дървен материал и вода. 
4. Площадката ще бъде покрита с водонепропускливо покритие.  
5. Битовите отпадъци генерирани на обекта ще се предават за депониране. Металните, 

хартиени, картонени, пластмасовите и др. твърди отпадъци от производство на нови 
матрици които могат повторно да бъдат оползотворени, ще се предадат на 
оторизираните фирми за преработка.  

6. Отпадъчни масла, хидравлични масла и грес от поддържане на машините ще бъдат 
предавани за оползотворяване на оторизирана фирма.  

7. Водоснабдяването ще се извърши чрез отклонение от тръбопровода захранващ „Теклас 
България“ АД. За електрозахранването на обекта ще се монтира нов бетонов 
комплектен трафопост (БКТП), захранван чрез подземен кабел 20kV от подстанция 
„Гледка“. 

8. Рискът от аварийни ситуации ще бъде минимален при провеждане на предварителен 
инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна работа. 

9. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване акустичен дискомфорт 
и замърсяване 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, съществуващото ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района: 
 

1. Обектът ще бъде изграден в имоти с №№ 022063 и 022064, НТП нива, обща площ 10 
дка, землище с.Пепелище, общ. Кърджали. Имотите попадат в южната част на  гр. 
Кърджали и са на отстояние 1200м от бетонов възел на „Устра бетон” ООД гр. 
Кърджали и на на 650м от най-близкото населено място – село Пепелище.  

2. Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на възложителя и 
няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, 
поради което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните 
обекти. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползуването и почвите в района.  

4. В резултата 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: 

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

установи, че имоти с №№ 022063 и 022064, НТП нива, обща площ 10 дка, землище с. 
Пепелище, общ. Кърджали, за които се предвижда ПУП- ПЗ с цел да се урегулират и подготвят 
за застрояване със сгради, предназначени за производство на матрици за части на автомобили 
не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до 
имотите (приблизително 700 м) са разположени 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. 
 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. 81 от 15.10.2010 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. 



  

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 урегулиране на 
имоти №№ 022063 и 022064, НТП нива, обща площ 10 дка, землище с. Пепелище, общ. 
Кърджали, с цел застрояване със сгради, предназначени за производство на матрици за части 
на автомобили, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираните близко разположени защитени зони.   

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 
ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища 
или прекарване на други комуникации.  

2. Не се предвижда приспособяване на допълнителни земи към съществуващата 
територия на обекта. 

3. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на 
инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите 
имоти. 

4. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-463-1/19.02.2015г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. 

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 

спрямо границите на Република България. 
 

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

6. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 
община Кърджали, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник „Нов 
живот” от 19. 11. 2014г.  

7. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез 
интернет станицата на община Кърджали в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата по ОВОС. 

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

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

му капацитет, същото 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-
късно от 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 осъществяване на инвестиционното предложение. 
 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 26.02.2015г. 


