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Изх. №ПД-345/25.09.2017г. 
 
До 
ТИ ООД 
 
 
ОТНОСНО: Изграждане на пристройка и надстройка към цех за производство и монтаж 
на електрически детайли, находящ се в имот с идентификатор 40909.121.76 по КК на 
гр.Кърджали. 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-345/11.09.2017г. на РИОСВ-Хасково за 
изграждане на пристройка и надстройка към цех за производство и монтаж на електрически 
детайли, находящ се в имот с идентификатор 40909.121.76 по КК на гр.Кърджали, на 
основание чл.6а, т.2 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 пристройка и надстройка към цех за производство и монтаж на 
електрически детайли, находящ се в имот с идентификатор 40909.121.76 по КК на 
гр.Кърджали, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на пристройка и 
надстройка към съществуващ цех за производство и монтаж на електрически детайли в 
УПИ – IV, кв.141 по плана на складово индустриална зона, „район Гарата“, град Кърджали. 
Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 
40909.121.76 по КК на град Кърджали, с обща площ на имота 11268 кв.м., начин на трайно 
ползване: „за друг вид производствен складов обект“. Съществуващата сграда е със 
застроена площ 819,80 м2, едноетажна със стоманобетонна конструкция. Обособени са 
производствени, складови, битови и офис помещения. В цеха работят 30 човека. 
Производството в обекта е насочено в изработването на детайли за електроника. Основната 
суровина е под формата на пластмасови гранули. Материалът, необходим за 
производството е PP-полипропилен. Технологичния процес включва: шприцване на 
пластмасовите изделия; сортиране, окачествяване; опаковане и експедиция. Пластмасата се 
разтапя в шприц машината, след което се шприцва в матрицата където охлаждайки се 
оформя в детайл. Произвеждат се три вида детайли: трансформатори, прекъсвачи и 
свещички с кабели. За целта на инвестиционното предложение се предвижда да се обособят 
следните нови помещения:  

1. На кота + 0,00 (първи етаж): производствено помещение (шприцовъчно) – 461 м2, 
ще се поставят допълнително 8 броя шприцовъчни машини; склад експедиция – 111,5 м2; 
предверие- фоайе – 80,4 м2; стълбище – 28,1 м2;  

2. На кота +4,62 и +5,29 (втори етаж): монтажен цех за готовите елементи – 895 м2; 
канцелария – 56 м2; гардеробно – 13,7 м2; 2 бр. тоалетни; 3 бр. душове – 6,8 м2; умивалня – 
9,6 м2; стая за почивка – 40,4 м2; работни помещения – 39 м2 и 26 м2 (ремонтно); склад 
материали – 39 м2; ел. табло – 26,30 м2; стълбища – 28 м2; коридор – 32 м2.  

Не се налага промяна по фасадите на съществуващата част. Работниците е предвидено да се 
увеличат с още 20 човека, като общият им брой ще достигне 50 човека. Новопроектираната 
пристройка е със стоманобетонна конструкция, а надстройката със смесена конструкция 



(стомано-бетонни колони и стоманен покрив с покритие от термопанели). Сградата е с 
предвидена обща застроена площ 1442,40 кв.м. Водоснабдяването и електроснабдяването за 
имота са съществуващи. При дейността на обекта не се формират производствени 
отпадъчни води. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Подходът 
на обекта се осъществява от улица, находяща се в западната част на имота. 

Имот с идентификатор 40909.121.76 по КК на гр.Кърджали не попада 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 защитена 
зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, 
обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.   

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от 
позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не са 
налични основания да се счита, че предвижданите дейности могат да доведат до значително 
отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме 
основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така 
заявеното инвестиционно предложение. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, 
при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони 
BG0001032 „Родопи Източни“ и BG0002013 „Студен кладенец”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 
заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане 
на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото съгласуване се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват и не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някои обстоятелства, при 
което е издадено настоящето съгласуване, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 
РИОСВ-Хасково за промените. 
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