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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 89 ПР/2013г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, 
от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ -Кърджали 
 

РЕШИХ 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на пристройка към склад на фабрика за каучукови изделия – Корпус 2; 
Фабрика за каучукови изделия – Корпус 3; Цех за обработка на каучук към Фабрика за каучукови 
изделия - Корпус 3, в УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони и човешкото здраве. 
 

възложител «ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ» АД гр. Кърджали 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на: 
Пристройка към склад на фабрика за каучукови изделия – Корпус 2 в УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по 
плана на с. Пепелище, община Кърджали; Фабрика за каучукови изделия – Корпус 3, в УПИ 
ХХХІІІ, квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали; Цех за обработка на каучук към 
Фабрика за каучукови изделия - Корпус 3, в УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по плана на с. Пепелище, 
община Кърджали.  
Пристройката към склад на фабрика за каучукови изделия – Корпус 2 в УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по 
плана на с. Пепелище, община Кърджали ще се изгради в западната част на фабрика за 
каучукови изделия – корпус 2 и ще бъде с размери 28,80/35,20м. 
В цеха за обработка на каучук към Фабрика за каучукови изделия - Корпус 3, каучуковите платна 
ще се режат машинно и ще се оформят като ленти, с дължина около 30м, които ще се смилат и 
формоват до маркучи с изискваната дебелина и диаметър. Гранулите и сместа ще се внасят в 
готов вид от завод “Тeklas Kaucuk Sanayi ve Ticaret A.S.”, Р Турция. 
Оформените маркучи се оплитат с полимерни конци, което придава изискваната от клиента якост 
на изделието. Върху тях се отлива нов пласт от каучуковата смес, с което процеса на 
екструдиране приключва. Готовите маркучи се нарязват до исканата дължина. За охлаждането на 
екструдерната линия и на изделията се използва затворена охладителна система Chiller. 
Фабриката за каучукови изделия - корпус „3” ще произвежда каучукови изделия за автомобилната 
промишленост. Ще се състои от цех основно производство - производствено помещение с площ  
7 365,00 кв. м. Планира се фабриката за производство на каучукови изделия за леки автомобили 
да използва годишно 1800 тона каучукова смес.  
Във Фабриката за каучукови изделия – Корпус 3, в УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по плана на с. 
Пепелище, община Кърджали ще се извършват следните технологични процеси:  

o Измиване на маркучите - За придаване на търговски вид на готовите маркучи, същите 
ще се измиват във вана с детергенти, аналогични на ползваните за битови нужди. 
Отпадъчните води се отвеждат в съоръжение с биологично пречистване. 
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o Снаждане на маркучите - В случаите, когато клиентът изисква цяла система от маркучи, 
тогава маркучите се снаждат един с друг, с помощта на пластична инжекция /заварка/. 

o Маркиране - Чрез машина за маркиране, наречена “Тампо-принт”, върху маркучите се 
полага логото на фирмата и идентификационен номер на маркуча. 

o Монтаж и опаковане - Върху готовите маркучи се монтират готови накрайници, по 
желание на клиента, с които се осигурява монтирането им в автомобила. Извършва се 
последен контрол и изделията се пакетират в собствени каси и се експортират. 

Сградите /на фабриката и склада/ ще са едноетажни, разположени свободно в имота. Само 
пристройката е свързано застрояване. 
Не са разглеждани други алтернативи за местоположението на площадката, тъй като 
предвиденият за строителство терен е собственост на фирмата и има необходимите 
инфраструктурни комуникации. 
Площадката за изграждане на фабрика и цех е отредена за предимно производствена дейност, 
съгласно застроителния план  
Водоснабдяването е предвидено да се изпълни на два етапа: 
Първи етап - изграждането на довеждащ питеен водопровод от тръби ПЕВП Ф75 от отклонението 
за с. Глухар и втори етап от магистрален водопровод Момчилград. 
Заустването на битово отпадните води е към изградена и въведена в експлотация 
пречиствателната станция, находяща се в югозападната част на имота. 
Предвидените дейности се разглеждат като разширение на инвестиционно предложение, което 
разширение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, като 
само по себе си попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда 
(т. 9) и на основание чл. 93, ал.1, т.1 и 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 
1 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, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012г.) инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  
 

 
МОТИВИ: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

 
1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 
инвестиционното предложение предвижда изграждане на фабрика за каучукови 
изделия – корпус 3, която ще произвежда резервни части за леки автомобили 
(каучукови маркучи). Суровината за производството /каучукова смес/ ще се обработва и 
приготвя в новопроектиращия се цех за обработка на каучук. Гранулите и сместа ще се 
внасят в готов вид от Завод “Тeklas Kaucuk Sanayi ve Ticaret A.S.” в гр. Гебзе, Р Турция.  

2. Площадката се намира върху парцел УПИ-ХХХІІІ, кв. 22, по ПУП-ПР на имот № 022043, 
по картата на възстановена собственост на землището на с. Пепелище, общ.Кърджали. 
Застроената площ на фабрика за каучукови изделия – корпус 3 е 5280,00 кв.м, а на цеха 
за обработка на каучук е 1320,00 кв.м. Общата площ на парцела е 78226.82 кв.м. Върху 
терена има съществуваща фабрика за качукови изделия – корпус 1 и 2, склад, котелно, 
столова и битови помещения. Върху терена, съгласно изготвящия се проект не се 
предвиждат сгради и съоръжения за провеждане на временни дейности при 
строителството. 

3. Ползването на природни ресурси по време на строителството е минимално, тъй като 
избраният метод на строителство е чрез сглобяеми конструкции. Основната суровина, 
която ще се използва във всички процеси на производството за получаване на крайния 
продукт, е каучук. Каучуковата смес ще се произвежда в цеха за обработка на каучук. За 
протичането на различните технологични процеси се използва основно вода и 
електроенергия. При процеса на вулканизиране се използва пара получена от котела. 
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4. Битово-фекалните отпадъчни води (приблизително 75м3/денонощие) ще се пречистват 
в съществуваща локална пречиствателна станция с биологично пречистване, 
реконструирана и разширена до достигне на нормативно установените стойности, за 
категорията на водоприемника.  

5. Каучуковите, металните, хартиените, картонените, пластмасовите и др. твърди 
отпадъци, които могат повторно да бъдат оползотворени ще се продават на 
оторизираните за това фирми. При генериране на опасни отпадъци, същите ще се 
съхраняват самостоятелно и затворени в изграден специално за това склад за опасни 
отпадъци. След това ще бъдат предавани за обезвреждане или оползотворяване на 
оторизирани фирми. Битовите отпадъци от столовата, двора и др. ще бъдат извозвани 
на градското депо. 

6. Парокотелната инсталация, за обслужване на фабриката е разположена в 
съществуваща масивна сграда в северозападната част на имота. Котелната инсталация 
ще работи с нафта, със съдържание до 1% сяра, с годишен капацитет 600 тона. 
Височината на комина е в съответствие с нормативните изисквания за осигуряване на 
разсейване на емисиите. 

7. За реализацията на инвестиционното предложение няма да се наложи промяна на 
съществува щата пътна инфраструктура.  

8. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 
дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционото предложение ще 
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, 
свързано с шумово натоварване по време на изграждане му. То ще бъде минимално, 
локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да 
предизвика трайно въздействие върху населението на най-близко разположеното 
населено място, на растителния и животинския свят. 

 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 

 
1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ-ХХХІІІ, кв. 22, по ПУП-ПР на 

имот № 022043, по картата на възстановена собственост на землището на с. Пепелище, 
общ.Кърджали, за който имот има ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № 672/03.09.2003г. на 
кмета на общ. Кърджали и Заповед № 316/04.04.2011г. за изменение на ПУП-ПРЗ.  

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползуването и почвите в района.  

3. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали, в който се 
предвижда изграждане на пристройка към склад на фабрика за каучукови изделия – Корпус 2, 
изграждане на фабрика за каучукови изделия – Корпус 3 и цех за обработка на каучук към 

Фабрика за каучукови изделия- Корпус 3 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 до имота са разположена защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни” (на приблизително 800 м), приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002013 

„Студен кладенец” (на приблизително 800 м), обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за 
опазване на дивите птици. 
 
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, включително птици предмет на опазване в горецитираните 
защитени зони.   

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданата площадка.  
2. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните и 
подпочвените води.  

3. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-2187#/1/24.09.2013г., реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве.  

4. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

Община Кърджали и кметство с. Македонски (кметски наместник на с. Фотиново), а 
засегнатото население е уведомено, чрез обява в местен вестник. Към момента на 
представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в 
РИОСВ Хасково не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища 
срещу реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката на настоящето 
решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното 
предложение.  

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 

капацитет.  

Настоящото решение за „Изграждане на пристройка към склад на фабрика за каучукови изделия – 

Корпус 2; Фабрика за каучукови изделия – Корпус 3; Цех за обработка на каучук към Фабрика за 

каучукови изделия - Корпус 3, в УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по плана на с. Пепелище, община 

Кърджалине 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 по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, 

при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да 

уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния 

кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд 

Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години от 

датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 

 
инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

Дата:27.09.2013г. 


