
 
Представено от Петър Петров уведомление за инвестиционно предложение за Работилница за 

производство, съхранение и дегустация на боза в ПИ с идентификатор 77195.526.1 по КК на град 

Хасково  

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД- 323/25.03.2020г., 

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 2003 

г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на част от съществуваща сграда и 

изграждане на пристройка към нея за цех за производство, съхранение и дегустация на боза и 

производство на сокове от плодови концентрати. Сградата, обект на ИП е ситуирана в ПИ с 

идентификатор № 77195.526.1 по КК на град Хасково. Имотът е с площ 2820м2. РЗП на сградата 

465.19м2. Технологичните процеси при производството на боза ще включват: 

- Изваряване на зърнената култура в автоклав; 

- Охлаждане на зърнената култура; 

- Пасиране на зърнената каша в пасирка; 

- Овкусяване на хомогенната смес с подсладител в озахарител; 

- Бутилиране на бозата в бутилки с машина; 

- Етикиране на бутилките с етикираща машина; 

- Стековане на бутилките в стекове със стек машина; 

- Съхраняване на готовата продукция преди експедицията в хладилна камера; 

Технологични процеси, които ще се извършат при производството на сокове ще включват: 

- Подготовка чрез разреждане на емулсия (концентрат) от различни плодове със студена 

питейна вода в съдове от неръждавейка. 

- Пълнене на пластмасови опаковки и затравянето им с машина; 

- Стековане на готовата продукция с машина; 

- Съхраняване на готовата продукция върху скари преди експедирането; 

Така заявено инвестиционното предложение попада 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. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, 

ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други 

свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се 

включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 

1 или № 2 от ЗООС. 

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 77195.526.1 по КК на гр. Хасково, в който се предвижда Изграждане на 

работилница за производство, съхранение и дегустация на боза 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 до имота е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, 

приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 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 

11.09.2007 г., 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 цитираните защитени зони 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. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Хасково. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 06.04.2020 г./ 


