
 
Представено от ЕТ „Трейшън нътс–М.Л.“ уведомление за инвестиционно 

предложение за застрояване на имот № 65677.233.11, в землището на град Свиленград, 
общ. Свиленград, обл. Хасково 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно 
предложение с вх. № ПД-422/23.10.2017г. и постъпилата допълнителна информация относно 
горепосоченото, 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. 55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г.), РИОСВ – 
Хасково информира за следното: 

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

Инвестиционното предложение има за цел изграждане на сграда от метални 
конструкции за производствено – складови дейности в имот №65677.233.11, в землището на 
град Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково. Инвестиционното предложение ще бъде 
развито върху площ от 3276 м2. Предвидената застроена площ е около 500 м2. Зоната за 
застрояване ще бъде със следните градоустройствени параметри: застрояване до 80%, Кинт 
2.0 и озеленяване 20%. 

Основната дейност, която ще се извършва в обекта е механизирана обработка на 
орехови плодове. Преработвателния цикъл включва машинно отстраняване на мезокарпата, 
сушене, калибриране, премахване на черупката и пакетиране на ореховата ядка. При 
встъпване в пълно плододаване от засадените към настоящия момент площи, следва да се 
добиват около 30 тона орехов плод в сурово, непочистено състояние. Отпадъчните продукти 
от преработката ще бъдат мезокарпа на ореха и неговата черупка. Мезокарпата се отстранява 
с машина, посредством кръгови движения и впръскване на вода. Използваната вода при 
преработвателния цикъл, ще се пречиства в пречиствателно съоръжение и ще се използва 
отново за нуждите на производството. Остатъчния продукт от мезокарпата ще се събира в 
шахта и ще се извозва като компост за наторяване на ореховите насаждения. Черупката на 
ореха се предвижда да се продава като материал за производство на пелети за отопление. 

Водовземането ще се извършва от съществуващ водоизточник с дълбочина 15 м. 
Отпадъчните води ще се пречистват в пречиствателно съоръжение, след което една част от 
тях ще се заустват в яма, а друга ще се използва обратно в производството. 

Информираме Ви, че съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), постъпилата документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“ – Пловдив, за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното 
предложение спрямо режимите, определени в ПУРБ и ПУРН на ИБР. 

Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-
01-281/16.11.2017г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и 
ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро 
състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището. 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно 
предложение, включено в Приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на 
самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, какъвто е Вашият случай, може да се 
допусне извършването на само една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, която в 
случая да е процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в 
обхвата на т. 7, буква „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: 
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Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имота в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада 
в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното - BG 0000212 „Сакар”, 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 
661/16.10.2007г. 

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 за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 
 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 22.11.2017 г./ 


