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Изх. №ПД-81/25.02.2015г. 

 

До 

Еврохром ЕООД 

кв.Възрожденци, бл.28, вх.А, ет.4, ап.11 

гр.Кърджали 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на цех за изработка на пластмасови изделия за бита в ПИ с 

идентификатор 40909.121.71 по КК на гр.Кърджали. 

 

Уважаеми г-н Емин, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-81/23.02.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на цех за изработка на пластмасови изделия за бита в ПИ с идентификатор 

40909.121.71 по КК на гр.Кърджали, на основание чл.6а от Наредба 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.), Ви уведомявам 

следното: 

Изграждането на цех за изработка на пластмасови изделия за бита в ПИ с идентификатор 

40909.121.71 по КК на гр.Кърджали, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Целта на инвестиционното предложение е да се изградят пристройки към съществуващата 

едноетажна промишлена сграда и  склад за цех за производство пластмасови детайли за 

бита. Пристройките към съществуващата производствена сграда са във връзка с 

технологичния процес в цеха за производство на пластмасови детайли за бита. 

Пристройката е с  със застроена площ от 225 кв.м. Във цеха за производство на 

пластмасови изделия за бита ще се извършват : Шприцване на пластмасов материал, като 

материалите необходими за производството на произвежданите от нас пластмасови изделия 

са: PP (Polipropylen), PE (Poliethylen), ABS, ABS TR, PC(Policarbonat). Всички материали се 

доставят в стандартно опаковани чували по 25 кг. Материалите са производство на 

световноизвестни марки и се закупуват от търговци в  България. Качеството на материала 

не се влияе от атмосферните условия и за това не е необходимо да се съхранява по 

специализиран начин. Отливането (Шприцването) на материала става в машината и под 

налягане се оформя в инструментална Екипировка (матрицата). Подкачването и подаването 

на материала към машината става единствено и само чрез специализарана система за 

подкачване и изсушаване на материала със собствена прахосмукачка, която изсмуква 

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

при производството на пластмасовите изделия. Бракуваните изделия се смилат със 

специализирана мелница и след това материала пак се вкарва обратно в производствения 

процес. Готовите детайли се опаковат в кашони и кашоните в палети. Шприцването на 

детайлите е стандартен метод при изработка на пластмасови изделия. Строежът се захранва 

с вода от уличен водопровод ПЕВП Ф75. Заустването на битовоотпадните води е към 

изградена канализационна мрежа на гр.Кърджали.Предвиденото биологично 

пречествателно съоръжение ще се разположи в северната част на имота в близост да 

градската канализационна мрежа. 



ПИ с идентификатор 40909.121.71 по КК на гр.Кърджали, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение 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 до имота са разположени защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания (приблизително 500 м) и защитена зона BG0002013 „Студен 

кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г.за опазване на дивите птици 

(приблизително 500 м). 

При така представената информация, посочените дейности не се отнасят към някоя от 

позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ 

бр.9182002г. посл.изм. и обн. ДВ бр.82/26.10.2012г.) и не подлежат на регламентираните 

с Глава VІ от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху най- близко разположените защитена зона BG0001032 „Родопи 

Източни и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 
 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 
 

 


