
Представено от „ФРУКТ ГАРДЪН“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Предприятие за преработка и пакетиране на черупкови плодове 
и техните производни“ в УПИ ХVІІ-2630, кв. 215 по действащия план на гр. 
Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „ФРУКТ ГАРДЪН“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Предприятие за преработка и пакетиране на 
черупкови плодове и техните производни“ в УПИ ХVІІ-2630, кв. 215 по действащия план 
на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково 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), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

Предмет на инвестиционното предложение е оборудване и пускане в 
експлоатация на ново предприятие за преработка и пакетиране на черупкови плодове 
и техните производни в нает от дружеството урегулиран поземлен имот ХVІІ-2630, 
отреден за преработка на селскостопанска продукция в квартал 215 по действащия 
план на гр. Любимец, целия с площ от 1 700 кв.м., ведно с построената в имота 
масивна едноетажна сграда със застроена площ от 631.70 кв.м. Съществуващата 
сграда е с необходимите размери за инсталиране на необходимото оборудване за 
производството и не се налагат строително – монтажни работи, а само козметични 
ремонти. В предприятието ще се извършват следните технологични процеси: 
приемане на суровини (черупкови плодове – лешник, орех, бадем) в транспортни 
опаковки в предвиденото за целта помещение; оптичен контрол от автоматична линия 
и разделяне на ядките с цел гарантиране на качеството на изходящата продукция, като 
черупковите плодове се селектират по вид, форма, размер и цвят, автоматично 
отстраняване при наличие на технологични примеси; визуален контрол извършван от 
оператори на инспекционна лента на суровината; накисване на ядките в топла вода в 
накисващи вани с цел омекотяване на кожицата и по-лесното й премахване от 
бланширащите машини; бланширане, посредством ротационни гумирани валяци на 
накиснатите ядки; сушене, чрез нагряване в сушилна камера на бланшираните ядки; 
пресоване на обелените ядки на бутална преса за студено пресоване и извличане на 
масло; осоляване на обелените ядки; печене на ядки; опаковане на ядки; опаковане на 
студено пресованото масло от ядки в стъклени бурканчета.  

В предприятието ще се приемат годишно 90 тона суровина (черупкови плодове) 
и ще се произвеждат следните видове и количества крайни продукти:  

 Сурова белена ядка, опакована 500 гр. – 25 000 кг; 

 Сурова белена ядка, опакована 400 гр. – 15 000 кг; 

 Печена солена белена ядка, опакована 100 гр. – 25 000 кг; 

 Печена солена белена ядка, опакована 200 гр. – 10 000 кг; 

 Печена солена белена ядка, опакована 60 гр. – 5 000 кг; 

 Студено пресовано масло бурканчета от 100 ml – 400 кг. 
Общия обем продукция ще бъде 80 400 кг/годишно. 
Произведената за деня продукция ще бъде експедирана своевременно към 

крайните потребители, без да се налага да се съхранява в предприятието. 
За извършване на технологичните процеси в предприятието на се налага 

изграждане на нова техническа инфраструктура. Сградата е електрифицирана и 
водоснабдена. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „а“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 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 на направената 
справка се установи, че  УПИ ХVІІ-2630, кв. 215 по действащия план на гр. Любимец, в 
който се предвижда изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на 
черупкови плодове и техните производни 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 
инвестиционното предложение е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от 
МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания.         

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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и 
доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона 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 Любимец. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 14.05.2018 г./ 


