
Представено от „КАМЕНИЦА“ АД уведомление за „Инсталиране на резервен котел и 

обособяване на площадки за предварително третиране на отпадъци и за измиване и текущ 

ремонт на газокари на територията на производствената площадка на Пивоварна Хасково, 

работеща по изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015г.“ 

 

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

325/25.03.2020г. 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 Ви 

информира за следното: 

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

Целта на инвестиционното предложение е инсталиране на резервен котел и обособяване 

на площадки за предварително третиране на отпадъци и за измиване и текущ ремонт на 

газокари на територията на производствената площадка на Пивоварна Хасково, работеща по 

изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015г. 

Предвижда се на производствената площадка на Пивоварна Хасково към 

съществуващата котелна инсталация, включваща 2 бр. Котли ПКМ 12 да се монтира трети 

котел ПКМ 12, като резерв на действащите два, с който общата мощност на котелната 

инсталация ще стане 25,8 MW. 

Шредирането на отпадъци по същество е нова дейност с код R12 – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварителни дейности преди 

оползотворяването, включително предварителна обработка, като inter alia, разглобяване, 

сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, 

преопаковане, разделяне). 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3 буква „а“ 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(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот с идентификатор 77195.208.68 по КК на гр. Хасково, в който се предвижда 

инсталиране на резервен котел, обособяване на площадки за предварително третиране на 

отпадъци и за измиване и текущ ремонт на газокари 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. 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. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Хасково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 06.04.2020г./ 


