
Представено от „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ” ЕАД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на роботизирана инсталация за катафорезно, никелово и 
цинково покритие на метални тръби за автомобилната промишленост в Корпус № 4, в УПИ 
XXXIII, квартал 22 по плана на с.Пепелище, община Кърджали” 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

104/14.03.2017г. относно горепосоченото, допълнителна информация към него и на основание чл. 
5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 
от 05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Основната дейност на „Теклас-България” ЕАД е производство на флуидни циркулационни 

системи. В имоти УПИ ХХХІІІ и ХХХІV, кв.22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали са 
разположени три действащи корпуса (№1, №2 и №3) на дружеството за производство на 
каучукови съединения и пластмасови тръби, предназначени за автомобилната индустрия. 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на нов корпус №4 в УПИ XXXIII, 
където ще се инсталира роботизирана инсталация за катафорезно, никелово и цинково покритие 
на метални тръби за автомобилната промишленост. Корпусът ще е на два етажа с размери 
110,00м/60м и застроена площ от 13 200,00 кв.м. В Корпус № 4 ще се инсталира разглежданата 
Роботизирана инсталация за катафорезно, никелово и цинково покритие на метални тръби за 
автомобилната промишленост на първия етаж, Производствен цех за монтаж на каучукови 
съединения и пластмасови тръби на втория етаж и складово помещение от 1320,00 кв.м. В 
складовото помещение е предвидено помещение с ограничен достъп за съхранение на химични 
вещества, консумативи и специализирано помещение за съхранение на опасни отпадъци, които се 
формират от дейността на завода. 

Роботизираната инсталация ще е изградена от пет линии. Линия 1 – Конвейер за товарене и 
разтоварване. Линия 2 - Конвейер за предходни експлоатационни процеси. Линия 3 – Конвейер за 
нанасяне на покрития и лакиране. Линия 4 – Конвейер за алкален цинк и пещ за подаване на газ. 
Линия 5 – Конвейер за Фосфатиране и Катафореза. 

На производствените линии ще се извършва покриване и боядисване на метални тръби. 
Покриването на тръбите ще се извършва в цинк-никеловите басейни, а боядисването в 
катафорезните басейни. Катафорезното покриване е процеса на електро покриване, основаващ се 
на принципите на електрохимията. Производствените дейности ще бъдат с висока степен на 
автоматизация. 

Обектът ще се захранва с вода съгласно договор с експлоатационно дружество „ВиК“ 
ООД, Кърджали. За обект в експлоатация „Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили“ на 
„Теклас-България” ЕАД е в сила Разрешително за заустване на отпадъчни води № 
3372002/04.04.2007г., изменено с Решение № РР-1742/08.07.2013г. 

В резултат от новото производство ще се образуват два типа отпадъчни води: битово-
фекални и производствени. Очакваното количество на битово-фекалните води е приблизително 75 
м3/денонощие, 2250 м3/месец. Очаквано количество на производствените отпадъчни води е 
приблизително 172 м3/денонощие, 4128 м3/месец. Новите източници на производствени води са: 
Топъл басейн за събиране на масла, Басейни за изплакване, Процес изплакване, Алкален цинк-
никелов басейн, Алкален цинков басейн, Цинк фосфат басейн, Цинк-Никел пасивация, Пасивация. 

Заустването на отпадъчните води ще се извършва след пречистване в ПСОВ в дере, приток 
на р. Върбица, където се извършва настоящото заустване на пречистените битово-фекални и 
промишлени води. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация 
бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на 
становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, 
определени в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на 
риска от наводнения. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от 
Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-
302/12.01.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на 
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определени условия, посочени в становището, но реализацията на ИП има вероятност да окаже 
значимо негативно въздействие върху водните тела и следва да се извърши оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 
4 буква „д“ - инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни 
или химични процеси от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, 
инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

Инвестиционното предложение попада и в хипотезата на чл.93, ал.9 от ЗООС, като за 
същото може да бъде проведена задължителна ОВОС по искане на възложителя, съгласно 
чл.93, ал.9, т.1 от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на глава седма Раздел І от ЗООС: 
Във връзка с подадено чрез РИОСВ Хасково, уведомление за класификация по чл.103, ал.2 

на ЗООС и внесена допълнително в МОСВ информация от оператора за горе посоченото ИП, е 
получено писмо с изх. № УК-44/30.10.2017 г. на МОСВ, с което компетентния орган приема 
заключенията на оператора от извършената класификация (с вх. № УК-44/06.10.2017 г. и доп. 
информация с вх. № УК-44/20.10.2017 г.), съгласно които предприятие „Теклас България“ ЕАД, с. 
Пепелище не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал и не попада в обхвата на глава 
седма на ЗООС. 

Съгласно чл.6, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
за ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5/2016 г.), операторът на 
предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от Приложение 3 към ЗООС, но не 
се класифицира като предприятие с висок или нисък рисков потенциал, въз основа на извършена 
класификация в съответствие с критериите на Приложение 3 от ЗООС, изготвя и поддържа в 
наличност доклад от извършена класификация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и го представя при 
поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

В случай, че настъпи промяна във вида и/или количествата на опасните вещества, от 
Приложение 3 към ЗООС, водеща до класификация на предприятието/съоръжението с висок или 
нисък рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал.5 от ЗООС, операторът има задължение да подаде до 
МОСВ актуализирано уведомление за извършена класификация. 

III. По отношение на изискванията на глава седма Раздел ІІ от ЗООС: 
Заявената дейност попада в обхвата на т. 2.6. Инсталации за повърхностна обработка на 

метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за 
обработка е над 30 кубични метра от Приложение №4 на ЗООС. Съгласно чл. 117, ал.1 от ЗООС, 
експлоатацията на инсталации от категориите промишлени дейности по приложението се 
разрешава след издаване на комплексно разрешително (КР). 

Комплексното разрешително по чл. 117 на ЗООС е задължително за издаване на 
разрешение за строеж. Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за които е проведена 
процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добри налични техники 
(НДНТ) в съответствие с изискванията на чл. 99а от същия закон. 
 След изпълнение на задълженията Ви по глава шеста от ЗООС следва да подадете 
заявление за издаване на КР. 

IV. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че УПИ ХХХІІІ, кв.22 по плана на с. Пепелище, общ.Кърджали, за който се предвижда 
изграждане на роботизирана инсталация за катафорезно, никелово и цинково покритие на метални 
тръби за автомобилната промишленост 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 до инвестиционното предложение са 
защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № 
РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
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инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за 
ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до ИАОС – СОФИЯ, БД ИБР – ПЛОВДИВ, Община 
Кърджали, Кметство Село Пепелище. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 19.01.2018г./ 


