
 

Представено от „АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Пловдив уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на цех за преработка на ядки в УПИ I – 7, в землището 
на гр. Ивайловград, имот с № 039007, местност „Каратопрака“, ограда към него и пътна връзка за 
обекта край път III-598 „Ивайловград-Свирачи“, км 2+600 вляво. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-73/01.02.2018г. 
относно горепосоченото, представената допълнителна информация с писмо с вх. № ПД-
73(4)/02.03.2018г. 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.3 от 05.01.2018г. РИОСВ – Хасково информира за следното: 

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

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за преработка на ядки и ограда към 
него в УПИ I – 7, в землището на гр. Ивайловград, имот с № 039007, местност „Каратопрака“. Цехът за 
преработка на ядки ще се състои от следните помощения: помещение за чупене, почистване, 
калиблиране и пакетиране на ядки, помещение за белене на ядки, помещение за печене на ядки, 
помещение за допълнителни материали, опаковъчно, склад за опаковачни материали, склад за сурова 
ядка, слад за готов продукт и експедиция, ГРТ, санитарно-битови помещения със стая за почивка, офис 
технолог, склад опаковъчни материали, склад готов продукт, склад инвентар, търговски офис. 
Предвижда се в предприятието да се обработват 1000 т/год сурови бадеми, от които ще се добие около 
300 т бадемова ядка. 

Предвидената пътна връзка ще осигури транспортен достъп до ПИ № 039007 в землището на гр. 
Ивайловград, като се предвижда изграждане на локално платно по цялата лицева страна на имота, в 
съседство с път III-598 „Ивайловград – Свирачи“ – имот  № 000790. Габаритът на пътя ще бъде 6,00 
м/8,00 м (2 ленти х 3,00 м, като всяка от лентите е за различните посоки за движение на пътни превозни 
средства) и двустранно разположени банкети по 1,00 м. Ще бъде изграден и тръбен водосток Ø500 с 
дължина 9,00 м при входа/изхода на пътната връзка. Дължината на пътната връзка ще бъде 120,45 м, 
вкл. тръбен водосток. Предвижда се конструкцията на пътната връзка и площадката към нея да има 
осигурена носимоспособност за „средно“ движение както следва – долен основен пласт 45 см 
несортиран трошен камък 0/40 мм, битуминизиран трошен камък 8 см, неплътен асфалтобетон 4 см и 
плътен асфалтобетон 4 см. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности попадат в обхвата на т. 10, буква 
„д“ 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че 
имот № 039007, с площ 4,627 дка, НТП хранителна промишленост в землището на гр. Ивайловград, за 
който се предвижда изграждане на цех за преработка на ядки, ограда и пътна връзка към имота, предмет 
на инвестиционното предложение, 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 BG0001032 „Родопи 
Източни“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 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 11.09.2007г., 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.   

Копие на писмото е изпратено до Община Ивайловград. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 20.03.2018 г./ 


