
Представено от „СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за изграждане на „Склад за съхранение на продукция 
селскостопанска техника, инвентар и цех за преработка на маслодайни култури и 
арония“, в УПИ VII, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на с. Васково, 
Община Любимец, Област Хасково 
 

Във връзка с представено от „СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на склад за съхранение на продукция 
селскостопанска техника, инвентар и цех за преработка на маслодайни култури и 
арония, 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 внесената информация става ясно, че възложителят има 
намерение да изгради склад за съхранение на продукция, селскостопанска техника, 
инвентар и цех за преработка на маслодайни култури и арония. В склада за 
съхранение на селскостопанска продукция ще се съхраняват плодове на шипка и 
арония в помещения, съобразени със спецификата на плодовете и тяхната 
последваща обработка. Ще има обособени помещения за амбалаж от различен вид и 
големина. От плодовете на шипката ще се произвеждат различни видове екстракти, 
като в зависимост от избраната конкретна технология ще се обособят нужните 
помещения /производствени, склад за готова продукция и др./. От плодовете на 
аронията ще се произвеждат сокове. Плодовете ще се пресоват и бутилират директно 
(суровината не се замразява, нито се държи в плодохранилища). Производството на 
сока от пресни плодове ще се извършва веднага след обиране на плодовете в 
еднократна малка серия. Според технологичното оборудване ще бъдат 
конкретизирани и необходимите помещения за производството и съхранението на 
крайния продукт. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „а” и „б“ 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): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че УПИ VІІ, кв. 20 по регулационния план на с. Васково, общ. 
Любимец, в който се предвижда изграждане на склад за съхранение на 
селскостопанска техника, инвентар и цех за преработка на маслодайни култури и 
арония не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, 
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 
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 цитираната защитена зона по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се 
съвместява с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и кметство с. Васково. 
 


