
Представено от „БОРЕНИ“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 

„Изграждане на предприятие за производство на храни за животни“ 

Днес 22.02.2022г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 153/31.01.2022г. 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 изграждане на предприятие за производство 

на храни за животни в поземлен имот с идентификатор 77195.333.18 по КК на гр. Хасково. 

Поземлен имот 77195.333.18, гр. Хасково, м. БЮКЯ, е вид територия Урбанизирана, 

НТП Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, с площ 19196м2. 

Предвижда се изграждане на следните съоръжения и сгради: 

1. Производствена сграда с обща площ: 1 800 м2, където ще бъдат разположени: склад за 

готова продукция 864 м2; ремонтна работилница 144 м2; склад за суровини 360 м2; основно 

производствено помещение 240 м2. 

2. Административно-битова сграда и КОТЕЛНО на два етажа: етаж 1 - 184 m2 и етаж 2 - 

80 m2. 

3. Съоръжения - Силози и бункери с обща площ: 400 м2: бункери за готова продукция - 

36 м2; силози с конусни дъна 9.17/11 - 45 градуса: Диаметър 9,17 м; Обща височина H= 20 720 м; 

Вместимост: 990 м3 - 3 бр. (236 м2) и силози с конусни дъна 4.58/13 - 60 градуса: Диаметър 4,58 

м; Обща височина H= 20 430 м; Вместимост: 275 м3 - 4 бр. (124 м2). 

Производствените процеси са: Приемане на суровини; Съхранение на суровини; 

Дозиране на компоненти; Раздробяване; Смесване / Хомогенизиране; Гранулиране 1; Готова 

продукция - пакетиране, съхранение и експедиция. 

Технологичното оборудване включва: 

• Силози за зърнени и меки суровини; 

• Дозаторни и буферни бункери; 

• Транспортни машини – елеватори, редлери, шнекове, ленти, клапи, шибъри; 

• Машини – дробилка, смесител, гранулпреса, охладителна колона, ситов сепаратор, 

кош-везни, пакетиращи машини, вентилатори, ръкавни филтри, парено котел на газ и др. 

Като суровини ще се използват: 

• Зърнени суровини – пшеница, царевица, ечемик, овес и др. 

• Меки суровини – пшенични трици, соев шрот, слънчогледов шрот и др. 

• Минерали и други – креда, сол, монокалциев / дикалциев фосфат, сухо мляко, 

лизин, метионин, витамини, антиоксиданти, ензими, премикси, растителна мазнина и др. 

В имота са разположени следните съществуващи сгради и съоръжения: едноетажен 

масивен склад за зърно със ЗП 1993м2; СВО и СКО; Ел. и ВиК –площадкови мрежи и КПП с 

бариера, БКТП, автомобилно разтоварище с навес; шест броя силози с плоско дъно за 

съхранение на зърно пет, от които с вместимост по 3074 м3 и един с вместимост 2418 м3; 

елеваторна кула, пасарелки; шахти за елеваторна кула и авторазтоварище и монолитна сграда за 

обслужващи помещения /ел. табла и пулт за управление/. Площадката на имота е изпълнена с 

бетонова настилка, обособен е паркинг и е оградена с ограда с височина 2,20 м.-ажурна. 

Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди е съществуващо - от водопровод 

Ф375. Водомерният възел е съществуващ с монтиран водомер DN80-63 м3/h. Площадковият 

водопровод е PEHD Ф90, PN16 – съществуващ. Външното водоснабдяване за пожарогасене се 

осигурява от два от общо трите съществуващи в имота пожарни хидранта ПХ Ф80 с радиус на 

действие 80м всеки. 

Вода за технологични нужди не е необходима. 

Площадковата канализация е съществуваща. Отпадните количества битови води ще 

бъдат отведени в съществуващата площадкова канализация. 

Отпадъчни води от производството няма да бъдат генерирани. 

Захранването на имота с ел. енергия е съществуващо. 

Съгласно разпоредбите на чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, 

включено в приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 
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програма по чл.85, ал.1 и 2, какъвто е Вашият случай, считаме за целесъобразно да допуснем 

извършването на само една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, която в случая да е 

процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). 

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. 

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 77195.333.18 по КК на гр. Хасково, за който се предвижда 

изграждане на ново предприятие за производство на храни за животни 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” за опазване на природните местообитания, обявена 

със Заповед № РД-351/31.03.2021г. (приблизително 4600 м.). 

Инвестиционното предложение за изграждане на ново предприятие за производство на 

храни за животни в имот с идентификатор 77195.333.18 по КК на гр. Хасково 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) 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 22.02.2022г./ 


