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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 7 - ПР/2022 г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

На основание чл.93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31 ал.4 и ал.6 от Закон за 

биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения 

с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на 

представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от 

Наредбата за ОВОС и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от 

Регионална здравна инспекция – Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение за „Производство на изкуствени кожи“, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове и човешкото здраве 

 

Възложител: „БУЛУЕЙ ЕНТЪРПРАЙЗ“ ООД, ЕИК 205974970 

Адрес: гр. Свиленград, ул. „Г. С. Раковски“ №15 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 

Целта на инвестиционното предложение е откриване на цех за изработка на изкуствени 

кожи. За производството ще се използват следните машини и съоръжения: PU машина за 

щамповане и ламиниране с функции за нагряване и охлаждане; смесителна машина – миксер за 

боя, лепило/смола, метилетилкетон; компресор и машина за контрол на качеството. 

Технологията на производство се състои от няколко етапа, включващи основните 

процеси: подготовка, нагряване, нанасяне на сместа и обдухване; свързване/слепване на двата 

материала; охлаждане; направа на дизайн с термотрансферен филм; почистване на машината; 

контрол на качеството; опаковане. 

Подготовката включва: фиксиране на суровините PU основа и текстил или нетъкан 

текстил на машината; подготовка за работа-загряване на фурната и на ютията (метален вал, в 

който циркулира термотрансферно масло), маслото се загрява с електрически реотани, 

намиращи ес в резервоара за термотрансферното масло около 40л и температура от 70-100°C. 

Количеството термотрансферно масло, което прогнозно се губи от изпарения при 

производството е до 10л на месец. В производственото помещение изпаренията се отвеждат 

чрез вентилационна система с капацитет 15000м3/ч. Бидоните с термотрансферно масло са 

метални с вместимост до 200л. 

Следва процес на смесване на полихлоропреново лепило и разтворител 

метилетилкетон за лепене, като основен процес е съхненето на полихлоропреновото лепило-до 

пълно изпарение на метилетилкетона. В производственото помещение изпаренията се отвеждат 

чрез вентилационна система с капацитет 15000м3/ч. Полихлоропреновото лепило и 

метилетилкетона ще бъдат складирани в отделно помещение – склад №11, където е предвидена 

вентилационна инсталация с капацитет до 120м3/ч. Максималните количества за съхранение са 
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до 3,5т полихлоропреново лепило и 0,7т метилетилкетон. Предвижда се и съхранението на 

термотрансферно масло до 0,185т. Дейностите по смесване на химичните вещества при процеса 

ще се извършват ръчно. 

Нагряване, нанасяне на сместа и обдухване – PU основата преминава през въртящ се 

вал, като половината от външната обиколка на вала е потопена във ваната със сместа. Дълъг 

плосковиден нож се докосва до вала със сместа и обира излишното количество от нея. След 

това PU основата преминава през въртящи се дълги валове във фурната, където суровината 

преминава през обдухваща се камера, намираща се в горната част на машината. Тя стопля 

въздуха с електрически реотани и с вентилатор, издухващ топлината, за да стегне сместа на 80-

100°C. Материалът излиза от камерата по въртящи се валове и се спуска към цилиндър, в който 

се загрява термотрансферното масло до 100°C. 

Смесване/слепване на двата материала става на преса с хидравлични цилиндри. 

Готовият продукт - изкуствена кожа преминава през охлаждащ цилиндър, пълен със 

студена вода и се навива на картонена шпула. 

Водата, необходима за охлаждане циркулира, посредством водна помпа в резервоар с 

обем 1м3, свързан с тръби към охлаждащия цилиндър. 

Предвижда се върху готовия продукт да се изработват различни видове дизайн, чрез 

нанасяне на термотрансферен филм. 

Така представеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 9 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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот с идентификатор 65677.580.180 по КК на гр. Свиленград, за който се 

предвижда откриване на цех за изработка на изкуствени кожи 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 разположена до имота, 

предмет на инвестиционното предложение е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания 

(приблизително 1300 м.). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 

горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, 

параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, 

почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и 

вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 65677.580.180 

гр. Свиленград, индустриална зона, в сграда №10 – закрито складово помещение с площ 432 м2, 

където ще се извършва производството на изкуствени кожи и в склад №11 с площ 448,5м2, 

където ще се складират суровините и готовата продукция. 

2. Технологията на производство се състои от няколко етапа, включващи основните 

процеси: подготовка, нагряване, нанасяне на сместа и обдухване; свързване/слепване на двата 

материала; охлаждане; направа на дизайн с термотрансферен филм; почистване на машината; 

контрол на качеството; опаковане. Месечният капацитет на всяка от двете машини за 
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щамповане и контрол на качеството е 100 000 линейни метра при ширина на лентата 140 см и 

работен процес от 8 ч/ден. 

3. Водоснабдяването на обекта с битови води за работниците и охлаждащи нужди в 

производството ще се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Свиленград, стопанисвана от 

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково. Формираните отпадъчни води (само битово - фекални) от обекта ще 

се отвеждат в градската канализационна система на гр. Свиленград, стопанисвана от „ВиК“ 

ЕООД, гр. Хасково. От производството няма да се формират отпадъчни води. За охлаждане на 

продукцията е предвидена машина, в която водата ще циркулира в затворен цикъл, като само 

ще се допълва необходимото количество изпарена вода. 

4. Имотът има съществуваща техническа инфраструктура и не се предвижда промяна или 

изграждане на нова. 

5. Изпълнени са изискванията на чл. 11 от Закона за чистотата на атмосферния, като 

производствените и вентилационните газови потоци - носители на емисии, се изпускат в 

атмосферния въздух организирано чрез принудителна вентилационна система. 

6. Боядисването и нанасянето на слепващи покрития върху кожа като дейности са свързани 

с употреба на органични разтворители и попадат в приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. 

за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, 

главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 

инсталации. Съгласно изискванията на чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух 

(ЗЧАВ) Операторът е извършил регистрация на дейностите по боядисване и нанасяне на 

слепващи покрития в електронния регистър на инсталациите, източници на летливи органични 

разтворители, като е подал заявление – Образец № 1 на хартиен носител в РИОСВ-Хасково и 

му е издадено Удостоверение за регистрация № 38 / 11/08/2021 г. за категория дейност № XVI 

Нанасяне на слепващи покрития, съгласно т. 1 от Приложение №1 на Наредба №7/2003. 

7. Възложителят е представил Доклад извършената класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, 

изготвен в съответствие с критериите и правилата на приложение № 3 на ЗООС и документиран 

по образец, съгласно Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.67/2019 г.). Количествата на съхраняваните химични вещества в самостоятелен вид и в смеси 

не надвишават праговете по Приложение 3 на ЗООС. Възложителят е представил заключение, 

че предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. ИП 

не попада в обхвата на Раздел І към глава седма на ЗООС. 

8. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №10-01-6#1/05.02.2022г., на основание 

предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, липсва 

основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при 

реализирането на инвестиционното предложение. 

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 

земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност 

на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни 

зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; 

засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с 

инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са 

нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; 

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии 

и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 65677.580.180, област Хасково, 

община Свиленград, гр. Свиленград, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид 

застрояване. 

2. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 

основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
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местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона 

BG0000578 „Река Марица”, поради следните мотиви: 

2.1. Предвид, че имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на 

защитени зони, реализацията му няма да доведе до: увреждане и/или унищожаване на природни 

местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената 

защитена зона; нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, 

както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от 

значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент. 

2.2. Предвид местоположението на имота предмет на инвестиционното предложение не се 

предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в 

близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на 

популациите им. 

2.3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко 

разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента 

планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен 

и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен 

характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, 

големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и 

обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи 

и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на 

въздействията: 

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим 

характер и в локален мащаб. 

2. Площадката е разположена в промишлена зона. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 

обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на 

дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи 

околната среда и човешкото здраве. 

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 

очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената 

дейност. 

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение: 

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 

възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. 

Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за 

инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на 

Община Свиленград по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. 

 За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от 

Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на 

кмета на Община Свиленград за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка с 

писмо изх. №И-СЕОС-62/03.02.2022г. кмета на Община Свиленград уведомява РИОСВ - 

Хасково, че от 20.01.2022г. до 02.02.2022г. е осигурен обществен достъп до информацията по 

приложение № 2 като е поставено съобщение на интернет страницата на общината. В резултат 

на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и 

др. от заинтересовани лица/организации 

2. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е 

осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение 

на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В 

законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от 

заинтересовани лица/организации. 
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ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. При реализацията на инвестиционното предложение да се идентифицират 

възможните източници на миризми и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани 

от производствената дейност, като се предвидят и мерки за предотвратяването/отстраняването 

им. Всички производствени дейности следва да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на обекта. 

2. Да се определят източниците на шум в района на обекта, при необходимост 

набелязване на мерки за ограничаване на шумовите нива и спазване на регламентираните 

гранични стойности за  шум съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението. 

3. Съгласно чл. 27 от Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 

източници на шум в околната среда всеки оператор на промишлен източник извършва 

собствени периодични измервания на показателите за шум: 

 при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна 

на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото 

оборудване; 

 за действащи промишлени източници - не по-малко от един път в рамките на две 

последователни календарни години. 

4. Инсталациите, използващи в дейността си разтворители и продукти, съдържащи 

разтворители, имат задължение ежегодно да докладват пред РИОСВ-Хасково количеството 

вложени разтворители и продукти, съдържащи разтворители в дейността си през предходната 

година в срок до 31 март на текущата година. 

5. Да се извърши класификация на отпадъците, образувани от производството, чрез 

Националната информационна система отпадъци (НИСО). 

6. Отпадъците да се съхраняват разделно и предават за третиране на лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, при сключен писмен договор съгласно чл.8, ал.1 ЗУО. 

7. Отчетност относно количествата образувани и предадени отпадъци да се води, 

(ежемесечни записи) в електронен формат, чрез НИСО. 

8. Обръщаме внимание, че замърсените с бои, смоли и други химични вещества, които 

притежават опасни свойства опаковки, следва да бъдат класифицирани код 150110, независимо 

от материала, от който са изработени. 

9. Да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал.1 

от ЗООС, съгласно чл. 6 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 

и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.) и 

да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

10. Да се поддържат в наличност информационни листове за безопасност съгласно чл. 

31 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните химични вещества и смеси на местата, 

където тези вещества и смеси се съхраняват и да се прилагат условията на съхранение, посочени 

в информационните листове за безопасност и както и изискванията на Наредбата за реда и 

начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр. 43/07.06.2011 г., изм. 

и доп. ДВ. бр. 10/05.02.2021 г.). 

11. В случай че възложителят внася химични вещества в самостоятелен вид или в смеси 

(суровините за производство) в количества от 1 тон или повече на календарна година, има 

задължение да подаде регистрация в Европейската Агенция по химикали (ECHA) съгласно 

изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови 

нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 

съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 

инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено 

настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или 

новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - 

Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години 

от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или 

пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в 

акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. Н. ПАЧЕМАНОВА 

Директор на Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Хасково 

 

 

Дата: 15.02.2022 г. 

 

 

 

 


