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Изх .№ПД-381/13 .10 .2017г.  
 
До 
„ФОРС -81“ ООД 
гр.Кърджали 6600 
ул „Тодор Каблешков“ №19а 
общ. Кърджали 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Строителство на нов цех за 
производство на детайли (компоненти на хидравлични цилиндри) за машиностроенето в 
поземлени  имоти с идентификатори 40909.109.235, 40909.109.233, 40909.109.231, 
40909.109.229 по КК на град Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали“ 

 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-381/05.10.2017г. 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  „Строителство на нов цех за производство на детайли 
(компоненти на хидравлични цилиндри) за машиностроенето в поземлени  имоти с 
идентификатори 40909.109.235, 40909.109.233, 40909.109.231, 40909.109.229 по КК на град 
Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

Целта на инвестиционното предложение е строителство на нов цех за производство на детайли 
(компоненти на хидравлични цилиндри) за машиностроенето, чиято обща площ ще бъде 2 034 
кв.м. 

Технологичната последователност на процесите е следната: 

 Разтоварване и складиране на суровини /прътови плътни материали и тръби от черни 
стомани/; 

 Нарязване по размер на суровините на отрезна машина; 
 Обработка на отрязаните заготовки на стругове и обработващи центри с ЦПУ 

/струговане, пробиване, фрезоване и др./; 
 Контрол, монтаж и изпитване на готовите изделия; 
 Опаковане на готовата продукция. 

ИП ще се реализира в четири поземлени имота, собственост на възложителя с ТПТ: 
урбанизирана и начин на трайно ползване: „за друг вид производствен, складов обект“: 

 ПИ с идентификатор 40909.109.235 с площ: 532 кв.м.; 
 ПИ с идентификатор 40909.109.233 с площ: 434 кв.м.; 
 ПИ с идентификатор 40909.109.231 с площ: 437 кв.м.; 
 ПИ с идентификатор 40909.109.229 с площ: 631 кв.м. 
  

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към 
някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 



както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези 
приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие 
върху околната среда, тъй като: 

 На площадката няма да се извършват дейности, свързани с производство и 
преработка на метали по смисъла на т.4 от Приложение 2 на ЗООС. 

 Водоснабдяването на обекта ще се извършва от разклонение на съществуваща ВиК 
мрежа в района, съгласно утвърдена проектна документация. 

 Предвидено е изграждане на канализация за битови отпадъчни води, която ще бъде 
свързана към съществуващата канализационна мрежа за отпадъчни води. При производството 
не се формират производствени отпадъчни води. 

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

 
Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на 
Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение. 

 
Горепосочените имоти,  предмет на ИП,  не попадат 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 : „Строителство на нов цех за производство на 
детайли (компоненти на хидравлични цилиндри) за машиностроенето в поземлени  имоти с 
идентификатори 40909.109.235, 40909.109.233, 40909.109.231, 40909.109.229 по КК на град 
Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали“  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. 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 


