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Изх .№ПД-197/18 .07 .2017г.  
 

До   
„Алтекс“ ЕООД 
 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „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 ПИ с идентификатор 40909.12.118 по КК 
на гр.Кърджали , промишлена зона „Юг” 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-197/25.05.2017г. 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 и 
пристройки към нея за цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на 
леки автомобили в ПИ с идентификатор 40909.12.118 по КК на гр.Кърджали , промишлена зона 
„Юг” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

Съгласно представената информация в уведомлението, инвестиционното предложение 
предвижда  смяна на предназначението на едноетажна масивна сграда и пристройки 
към нея за Цех за производство на пластмасови детайли за резервни части за леки 
автомобили в ПИ с идентификатор 40909.12.118 по КК на гр.Кърджали. Застроената 
площ на едноетажната масивна сграда е 788 кв.м., а пристройките към нея са със 
застроена площ 2100 кв.м.  Общата площ на парцела е 12508 кв.м. Върху терена не се 
предвиждат сгради и съоръжения за провеждане на временни дейности при 
строителството. Основната суровина, която ще се използва за производството на 
пластмасовите детайли е под формата на пластмасови гранули. Материалите, 
необходими за производството са PP-полипропилен, PE-полиетилен, PC- поликарбонат, 
ABS, ABS TR. Всички материали се доставят в стандартно опаковани чували по 25 кг. 
В цеха за производство на пластмасови изделия ще се извършва шприцване на 
пластмасов материал, при което няма технологичен отпадък от производството на 
пластмасовите изделия. Подкачването и подаването на материала към машината ще се 
извършва чрез система за подкачване и изсушаване на материала със собствена 
прахосмукачка, която изсмуква материала и го качва в специализиран термоизолиран 
бункер. 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. Шприцването на материала става със специализирани инжекционни машини с 
електронно оборудване. Ще бъде изградена вентилационна система за отвеждане на 
дима и топлината чрез монтирани димни люкове. Предвижда се сградите да бъдат с 
метална конструкция. 



Предвиденото водовземане за питейни и промишлени нужди ще е съгласно договор с 
„ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Битово-фекалните отпадъчни води ще се пречистват в 
локално пречиствателно съоръжение с биологично пречистване. 

Външното електрическо захранване ще се осъществява от собствен трафопост. 

Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
Каучуковите, металните, хартиените, картонените, пластмасовите и др. твърди 
отпадъци, които могат повторно да бъдат оползотворени ще се продават на 
оторизираните за това фирми.  

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от 
позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 
и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.  

 
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 и пристройки към нея за цех за производство на пластмасови детайли за 
водното охлаждане на леки автомобили в ПИ с идентификатор 40909.12.118 по КК на 
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./  
 


