
 

Представено от „МАРВАЛ ТРАНС“ ЕООД, гр. Свиленград уведомление за: 

„Изграждане на цех за производство на ядки от бадеми в ПИ с идентификатор 47737.62.19 

по КК на с. Мезек, общ. Свиленград“. 

Във връзка с постъпило уведомление с вх. № ПД-1356/17.12.2019г. относно 

горепосоченото, представена с писмо с вх. № ПД-1356(2)/18.02.2020г. допълнителна 

информация и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково информираме за следното: 

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

среда: 

Цел на инвестиционното предложение е изграждане на цех за производство на ядки от 

бадеми в ПИ с идентификатор 47737.62.19 по КК на с. Мезек, общ. Свиленград. Предвиждат се 

машина за отделяне на зелената обвивка с капацитет 200-300 кг/час, машина за чупене (200-300 

кг/час), машина за печене (20 кг/час), машина за вакуумиране (20 кг/час). Производственият 

отпадък от беленето на бадемите и от черупките ще се използва за производство на пелети. За 

целта ще бъде закупена машина за пелети с капацитет 300-750 кг/час, в зависимост от 

твърдостта на материала. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 

7, буква „б“ и 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: 

Съгласно предоставената от възложителя информация и от направената справка се 

установи, че имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата 

на  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е -  

ЗЗ BG 0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания, приета от 

Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.  

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., 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 

горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

 

 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 05.03.2020 г./ 


