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До  ”ТОП ФЛОТ” ООД   

 

 

ОТНОСНО:   Инвестиционно предложение  за изграждане на «Цех за производство на 

риболовни плувки» в ПИ с идентификатор 77195.743.361 по КК и КР на гр. 

Хасково, ж.р. „Каменец”, общ. Хасково, обл. Хасково  

 

 

 

Уважаеми г-н Ованесов, 

 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-504/10.12.14г. за горецитираното 

инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., 

изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното: 

 

Инвестиционно предложение за изграждане на «Цех за производство на риболовни плувки» в 

ПИ с идентификатор 77195.743.361 по КК и КР на гр. Хасково, ж.р. „Каменец”, общ. Хасково, 

обл. Хасково  попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

ИП предвижда изграждане на цех за производство на риболовни плувки в поземлен имот с 

идентификатор 77195.743.361 по кадастралната карта на град Хасково. Имотът е в ж.р. „Каменец”, в 

урбанизирана територия с начин на трайно ползване за друг вид застрояване. Площта на имота е 1,245 

дка. За обособяването на цеха за производство на риболовни плувки е предвидена двуетажна сграда с 

площ до 800 м2. Сградата ще е от сглобяема конструкция, в нея ще е производственото хале, в което 

ще са машините за производство на риболовните плувки. Също в сградата ще има складово 

помещение, офиси и сервизни помещения. За производството на риболовни плувки се използва 

балсово дърво, което се внася и се отличава с много малко обемно тегло, което го прави подходящ за 

тази цел. Дървото се обработва с дървообработващи машини за производство на плувки. Годишно се 

предвижда обработката на 50 м3 балсово дърво, от които се получава 1,5 млн. броя риболовни плувки. 

За тяхното оформяне се използва и 1 тон полиоританова боя за дърво, която се внася от Италия, 

придружена със Сертификат за качество и безопасно използване. Оцветяването на плувките става, чрез 

потапяне в боята. При работа персонала ще използва предпазно работно облекло, защитни очила и 

ръкавици. Осигурени са противопожарни мерки при използването и съхранението на боята. 

Производството е съобразено с мерките за безопасност на труда и противопожарна безопасност. В 

цеха ще работят до 30 броя персонал. Производството може да се осъществява целогодишно, в 

зависимост от поръчките.  

 

 

Имот с идентификатор 77195.743.361 по КК и КР на гр. Хасково, ж.р. „Каменец”, общ. Хасково, обл. 

Хасково не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 



и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000.  Най-близката защитена зона  е BG0001031  

„Родопи Средни”,  за опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с 

Решение № 661/16.10.2007г.    

 

Във връзка с казаното по - горе, бихме искали да Ви информираме, че при така представената 

информация посочените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения 

№ 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС 

или екологична оценка.  

 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона от мрежата 

„Натура“ 2000, защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните 

местообитанията.  

 

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на 

компетентния орган за така заявеното ИП за изграждане на «Цех за производство на риболовни 

плувки» в ПИ с идентификатор 77195.743.361 по КК и КР на гр. Хасково, ж.р. „Каменец”, общ. 

Хасково, обл. Хасково   е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава 

втора от Наредбата за ОС. 

 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 

подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, 

при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 

РИОСВ- Хасково за промените.   
 

 

 

 

 инж. Д. Илиев 

 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково    
 

 

 

 

 

 

 


