
Представено от „АНТИНЕЯ” ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на черупкови плодове“ 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 
333/31.08.2017г. относно горепосоченото 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: 
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за преработка 

и пакетиране на черупкови плодове в УПИ VI, кв. 26 по кадастралния и регулационен план на 
с. Васково, Община Любимец. Плътност на застояване – 80%; Озеленяване – 20%; 
Интензивност на застояване – Кинт – 2,5; Етажност и височина – до 3 етажа, с максимална 
височина 10м.; Начин на застрояване – свободно „е“. Захранването с електроенергия и вода, 
ще бъдат съгласно издадените от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД – 
Пловдив и „В и К‘ ЕООД – Хасково предварителни договори и точки на присъединяване. 
Отпадните води ще бъдат отвеждани във водоплътна яма с периодично изчерпване. За 
транспортен достъп до имота ще се използва съществуващата транспортна мрежа до с. 
Васково и уличната мрежа. 

 
Производствена програма 

 

Продукт 
Количества т/год 

минимални 

Количества 
т/год 

максимални 
Печени ядки в т.ч.: Бадем 560 810 
Цели печени ядки 460 510 
Натрошени калибрирани 
печени ядки 

45 140 

Брашно от печени ядки 45 140 
Печени смлени ядки 10 20 

 
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 процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

На този етап може да бъде определено, че предвидените 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(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че горепосочения имот не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада изцяло в следните защитени зони 
по НАТУРА 2000: 

 BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение №661/16.10.2007г. за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна; 
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 BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед №РД-758/09.08.2010г. на МОСВ, за 
опазване на дивите птици. 
За ИП е извършена проверка за допустимост на основание чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 

2, която показа че ИП е допустимо спрямо режимите по Заповед №РД-758/09.08.2010г. на 
МОСВ за обявяване на Защитена зона „Сакар“. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. 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 процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 

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

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 07.09.2017г./ 


