
Представено от Б. Георгиев уведомление за инвестиционно предложение за 
изграждане на „Мобилен бетонов център и склад за строителни материали“ в 
поземлен имот с идентификатор 77195.424.16, гр. Хасково 
 
 

Във връзка с представено от Б. Георгиев уведомление за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Мобилен бетонов център и склад за строителни 
материали“ в поземлен имот с идентификатор 77195.424.16, гр. 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, ДВ бр.91/2002 г.):  

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на мобилен бетонов 
център и склад за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 
77195.424.16, гр. Хасково. 

Бетоновия център ще бъде мобилен с капацитет до 45-50 м3/час на готов мокър 
бетон при непрекъснат производствен процес. Производството на 1 м3 бетон е по 
формулата: пясък 900 кг/м3; филц 50 кг/м3; цимент 300 кг/м3; вода 150 л/м3 и добавка 6 
л/м3. 

Бетоновия център ще се състои от автоматизирана машина за смесване на 
инертните материали, които постъпват от бункерите, в които ще се съхраняват. 
Цимента ще постъпва за смесване от силозите за цимент. Всеки силоз ще бъде 
оборудван с обезпрашаващ филтър. Принципът на работа на съоръжението се състои 
в дозиране на отделните компоненти на смесите и последващото им хомогенизиране 
до нужната консистенция, която може да се транспортира със специализирани 
транспортни средства. Също има планетарен миксер, осигурени са площи за 
съхранение на материалите, цистерни за вода, рециклатор, агрегат за аварийно 
захранване. Основната дейност е производство на бетонови смеси. 

Склада за строителни материали ще представлява навес с открита площ за 
съхранение на строителните материали. 

Електроснабдяването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на 
площадков енергиен обект с място на присъединяване нов СРС с № 23 А, извод СН 
„Север“, подстанция „Хасково“. 

Водоснабдяването на бетоновия център се предвижда да се осъществи чрез 
изграждане на собствен водоизточник с дълбочина до 20 м. 

При производствения процес не се формират отпадъчни води. За персонала е 
предвидена химическа тоалетна.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ 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. 

Във връзка с изграждането на собствен водоизточник и на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
840(1)/03.01.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 
което прилагаме за сведение), инвестиционното предложение е допустимо от гледна 
точка на постигане на целите на околната среда при спазване на условията посочени в 
становището. 

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 77195.424.16 по КК на гр. Хасково, в 



който се предвижда обособяване на бетонов център и склад за строителни материали 
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 имота 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 и Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” 

 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 08.01.2019 г./ 


