
Представено от „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ“ АД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на корпус № 4, Научно-изследователски 
център и административна сграда“, в УПИ XXXIII и УПИ XXXIV квартал 22 по плана 
на с. Пепелище, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 
 

Във връзка с представено от „ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ“ АД уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на корпус № 4, Научно-изследователски 
център и административна сграда към Фабрика за каучуково изделия, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-
Хасково информира за следното: 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:  

След преглед на представената информация става ясно, че целта на 
инвестиционното предложение (ИП) е да се изградят : 
1. Корпус № 4 за монтаж на каучукови съединения и пластмасови тръби за 
автомобилната промишленост, в УПИ XXXIII, квартал 22 по плана на с. Пепелище, 
община Кърджали към Фабрика за каучукови изделия. 
2. Научно-изследователски център в УПИ XXXIV, квартал 22 по плана на с. Пепелище, 
състоящ се от – Сграда № 1 – Лаборатория за изследване на материали от каучук, 
пластмаса и метал, Сграда № 2 – Лаборатория за тестване и изследване на 
изделията. 
3. Административна сграда  в УПИ XXXIV, квартал 22 по плана на с. Пепелище, 
община Кърджали. 
Административната сграда ще се изгради в северната част на имота в УПИ ХХХІV, 
квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали и ще е със застроена площ от 
380.25 кв.м. 
Научно-изследователският център ще се изгради в УПИ XXXIV, квартал 22 по плана на 
с. Пепелище. Научно-изследвателският център ще се състои от – Сграда № 1 – 
Лаборатория за изследване на материали от каучук, пластмаса и метал и Сграда № 2 
– Лаборатория за тестване и изследване на изделията и ще е със застроена площ от 
1872,00 кв.м. 
Целта на изграждането на двете лаборатории е: 
- осигуряване на определени свойства на крайните продукти от каучук, пластмаса и 
метал, за да се удовлетворят изискванията на клиентите на компанията, 
- постигане на определени характеристики при обработка, необходими за ефективно 
им използване,  
- постигане на желаните свойства и способност за обработване при най-ниските 
възможни разходите, 
- проучване на свойствата и функцията на стотици еластомери и каучукови химикали, 
- проучвания на оборудването, използвано за смесване екструзия и вулканизация. 
Корпус № 4 – Фабрика за монтаж на каучукови съединения и пластмасови тръби ще е 
на два етажа с размери 110,00м/60м и застроена площ от 13 200,00 кв.м. Корпус № 4 
ще се състои от: Производствен цех за монтаж на каучукови съединения и 
пластмасови тръби на два етажа с разгърната площ 11 880,00 м2 и складово 
помещение от 1320.00 кв.м. 
В Корпус № 4 към Фабрика за монтаж на каучукови съединения и пластмасови тръби в 
УПИ ХХХІІІ, квартал 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали, технологичния 
процес ще влючва: 
- Монтаж на скоби - На монтажни маси чрез специални монтажни клещи върху 
каучуковите съединения се монтират различни като модел и цвят монтажни скоби. 
- Монтаж на калъфи - В контрактивни пещи се извършва т.нар. «изпичане» на 
каучуковите съединения. След като каучуковите съединения са «изпечени» се 
монтират/поставят различни като модели и размери калъфи. 
- Монтаж на дистанс-ринг - С дистанс-ринг машини върху каучуковите съединения се 
монтират различни като модели и размери пръстени. 



- Монтаж на куплунзи и клипси - С куплунг монтажни апарати върху каучуковите 
съединения се монтират различни като модел и размер пластмасови куплунзи  и 
клипси. 
- Маркиране - Чрез машина за маркиране, наречена „Тампо-принт” върху каучуковите 
съединения и пластмасови тръби се полага логото на фирмата и идентификационен 
номер на каучуковото съединение. 
- Пристягане с О-пръстен - Чрез хенн-машина върху каучуковите съединения се 
монтират различни модели и размери О-пръстени чрез пристягане. Монтират се 
накрайници по желание на клиентите, с които се осигурява монтирането им в 
автомобила. 
- Окачествяване/Опаковане - Извършва се последен 100 % контрол на каучуковите 
съединения и пластмасови, след което изделията се пакетират в оборотни каси или 
кашони и се експедират. 
 

Описаните дейности, предвидени в разглежданото инвестиционно 
предложение, разгледани в цялост, представляват разширение на инвестиционно 
предложение в обхвата на т. 9 от Приложение № 2 на ЗООС, което ИП е изпълнено и 
обектът е в експлоатация. Във връзка с това следва да се проведе процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху 
околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. 

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.  
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената 
справка се установи, че УПИ ХХХІІІ и ХХХІV, кв. 22 по плана на с. Пепелище, общ. 
Кърджали, в които се предвижда изграждане на корпус №4, научно-изследователски 
център от две сгради и административна сграда не попадат 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 
защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен 
кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) 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. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Кърджали и кметство с. Пепелище. 

 
 
 
 
/отговорено от РИОСВ-Хасково на 05.10.2016 г./ 


