
Представено от „ДЕКСА ТЕХНОЛОДЖИС“ ООД уведомление за „Предприятие 
за обработка и производство на органична тор“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

103/25.01.2019г. 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. 3 от 05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за обработка и 

производство на органична тор в имоти с идентификатори 02155.10.48 и 02155.10.53 в землището 
на с. Багрянка, общ. Момчилград. 

В предприятието ще се изгради инсталация от взаимосвързани съоръжения за преработка и 
обезвреждане на екскременти от животни, чрез предварително хомогенизиране с целулозни 
продукти (слама, дървесни пилки и дървесна шума); камери за аеробна твърдофазна ферментация; 
високо температурна обработка на крайния продукт във високоефективен натурален органичен 
тор. На пазара ще бъде пуснат готовият продукт Органична тор в компостна маса, прах, 
гранулиран или течен, обогатен с устойчиви азотни, калиеви и фосфорни съединения, минерални и 
биологични съставки с приложение за подобряване структурата на почвата, наторяване и 
подхранване на растенията. 

Производителност: преработка на 2000 кг/час сурови екскременти с влажност до 75% в 
1000 кг/час ограничен тор с влажност 10-14% и годишна производителност до 8000 тона. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 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 имоти с идентификатор 02155.10.48 и 02155.10.53 в землището на с. Багрянка, общ. 
Момчилград, за които се предвижда изграждане на предприятие за обработка и производство на 
органична тор не попадат 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 имотите 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. 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. 3 от 05.01.2018г.) 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 от писмото е изпратено до Община Момчилград и Кметство село Багрянка 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 04.02.2019г./ 

 


