
 

Представено от С. Статева уведомление за инвестиционно предложение за Цех за туршии 

в ПИ с идентификатор 77195.541.1 по КК на град Хасково 

Днес, 21.06.2021г, във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД-497/10.05.2021г. относно горепосоченото, внесената допълнителна 

информация към уведомлението с вх. № ПД- 497(2)/17.06.2021г. и на основание чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ Хасково 

информира за следното: 

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

среда: 

ПИ с идентификатор 77195.541.1 по КККР на град Хасково е с площ 2.828 дка,урбанизирана 

територия, НТП: обществен обект, комплекс, застроен. 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на цех за ферментирали продукти 

– туршии. За целта ще се преустроят 301.34м2 от съществуващата сграда в имота. Към сградата ще 

се изградят пристройки - навеси с обща площ 44.70м2. В обекта ще се произвеждат ферментирали 

зеленчуци - туршия от корнишони, туршия от зелени домати; туршия от зеле, туршии от пипер, 

туршия от моркови, смесени туршии от различни зеленчуци. Годишен капацитет около 40 тона. 

Технологичната схема за производство на туршии ще включва следните процеси: 

- Приемане и съхранение на суровините и материалите;  

- Ферментация; 

- Пълнене и съхраняване на готовата продукция;  

- Експедиция;  

Предлагането на готовата продукция за търговска мрежа ще се осъществява в еднократни 

пластмасови опаковки и разфасовани и вакуумирани в полиетиленови пликове, съобразено със 

заявките на клиента. 

За персонала ще бъдат осигурени санитарно битови помещения, с предвидена топла връзка 

към производствените помещения.  

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б“ от 

Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 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: 

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

установи, че имот с идентификатор 77195.541.1 по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. 

Хасково, в който се предвижда изграждане на цех за туршии 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 разположена 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 цитираната защитена зона по реда 

на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

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 21.06.2021г./ 


