
Представено от „ТЕРА ТРЕЙД“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на цех за производство на пелети“ в поземлен имот 
с № 77195.336.15 в град Хасково 
 

Във връзка с представено от „ТЕРА ТРЕЙД“ ООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на пелети“ в 
поземлен имот с № 77195.336.15 в град 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): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за производство 
на пелети от всички видове отпадъци от дървесина. Имота в който ще се реализира 
ИП е с площ 4.999 дка и в него ще се изгради едноетажна сграда с площ 402.00 м2, 
където ще се разположат машините за производство на пелети. Основната машина ще 
бъде пелет-преса с производителност 300-400 кг/час. Технологичния процес ще бъде 
автоматизиран, раздробяването на суровината ще се извършва в дробилна машина на 
технологични трески (чипс), той ще се събира в буферен съд и ще преминава през 
транспортен шнек, след това се изсушава в комбинирана сушилня включваща: горивна 
камера, барабанна сушилня и измервателни устройства. Полученият изсушен 
материал ще се транспортира в циклон и посредством дозиращ шнек попада в 
овлажнител, който играе и роля на обезпрашител, за да се отдели праха и дребните 
частици. След като материала бъде обработен от овлажнителя, попада в пелет 
пресата, след която пада на вибро сито за отсавяне на материала за да се оформи 
крайния продукт. 

Капацитета на производство е 2.4 тона дървени пелети/денонощие. 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ 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 имот с идентификатор № 77195.336.15 по КК на гр. Хасково, за 
който се предвижда изграждане на цех за производство на пелети 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 BG0001031 „Родопи 
Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 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 Хасково. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 16.04.2018 г./ 


