
Представено от „СОФТА ТРЕЙД“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Изграждане на цех за дървопреработка и производство на 

пелети“ в поземлен имота с идентификатор 39970.504.1376 по КККР на гр. 

Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали 

 

Днес, 29.04.2021 г. във връзка с представено от „СОФТА ТРЕЙД“ ЕООД уведомление 

за инвестиционно предложение с вх. № ПД-447/19.04.2021 г. за „Изграждане на цех за 

дървопреработка и производство на пелети“ в поземлен имота с идентификатор 

39970.504.1376 по КККР на гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, 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):  
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на цех за 

дървопреработка и производство на пелети. Предвидена е линия за производство на 

пелети от отпадъчна и целулозна дървесина с производителност 1000 кг/час. За 

монтиране на инсталацията ще бъде необходимо изграждане на хале с размери от 700 

кв. м, както и складова база за съхранение на суровини и готова продукция. 

Производството на пелети ще се извършва в следната последователност: 

Суровина → транспорт → белене на кората → разбиване на чипс → едро мелене 

→ сушене → фино мелене → пелетизиране → охлаждане → опаковане → логистика → 

краен клиент. 

Предвидените дейности представляват дейности по оползотворяване на 

неопасни отпадъци с кодове R13 (приемане на дървесни отпадъци) и R12 

(предварителна обработка – смилане, сушене, пелетизиране) по смисъла на 

Приложение № 2 към §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление 

на отпадъците. 

Предвид гореизложеното инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 

11, буква „б“ 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 директора 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 реализацията на посоченото ИП не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата 

на защитени зони по НАТУРА 2000, най-близко разположена е защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания, приета от 

МС с Решение № 122/02.03.2007 г. 

ИП 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. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Крумовград  



/отговорено от РИОСВ - Хасково на 28.04.2021 г./ 

 

 

 

 


