
Представено от „ТРЕЙДИМЕКС“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение 
за „Преустройство и пристрояване на цех за производство на питки, кроасани и кафе във 
фабрика за козметични продукти в УПИ ІV, кв. 7 ИИЗ (ПИ 77195.732.53) по КК гр. Хасково” 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 
206/01.06.2017г., допълнителна информация 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. 12 от 
12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е преустройство и пристрояване на „Цех за 

производство на питки, кроасани и Кафе“, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване 
№ 430 от 29.12.2002 г. на ДНСК във фабрика за козметични продукти. Предвижда се строежът 
да се изпълни и въведе в експлоатация на два етапа. Първият етап включва преустройство и 
пристрояване на производственото хале за монтаж на две технологични линии за пълнене на 
козметични и др. подобни продукти в аерозолни опаковки и изграждане на газово стопанство 
(подземен, метален резервоар с обем 40 куб.м., разположен в югоизточната периферия на 
имота и подземна, тръбна разводка с необходимата спирателна, предпазна и контролна 
арматура). На втори етап ще се извърши преустройство на съществуващо „Кафе“ в 
двуетажната част на сградата в помещение за пълнене (опаковане) на козметични кремове. 

Имотът се намира в производствена зона на гр. Хасково – ИИЗ (източна индустриална 
зона), в обхвата на плана за регулация на града. Електроснабдяването и водоснабдяването на 
строежа ще се извърши от съществуващите за имота отклонения от мрежите на „ВиК” ЕООД, 
гр. Хасково и „ЕВН-България Електроразпределение” АД, КЕЦ Хасково. Транспортният 
достъп ще се осъществява по съществуващата улична мрежа – прилежащата от север улица. 

Предвиждат се обичайните изкопни работи за фундиране на пристройката и подземно 
полагане на цистерна и тръбопроводи за газ - не се предвиждат взривни работи. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на 
т. 3, буква „г“ 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. 

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

ПИ 77195.732.53 по КК гр. Хасково не попада в границите на защитени територии, 
както и в защитени зони по НАТУРА 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG 
0001031 „Родопи Средни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 
122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС 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, която процедура се съвместява с преценката за 
необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до община Хасково. 
 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 04.07.2017г./ 


