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Изх. №ПД-750/21.12.2015г. 

 

До  

„Млечни Продукти ТРАКИЯ“ ЕООД 

Северна индустриална зона 

к-с Сердика 

гр. Хасково 

 

ОТНОСНО: Изграждане на нова административна сграда, филтър за работниците, 

реконструкция на производствен корпус и покупка на технологично, хладилно оборудване и 

екипировка за производствения процес на млекопреработвателно предприятие в ПИ № 

77195.208.39, Северна индустриална зона, к-с Сердика, гр. Хасково.  

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-690/05.11.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на нова административна сграда, филтър за работниците, реконструкция на 

производствен корпус и покупка на технологично, хладилно оборудване и екипировка за 

производствения процес на млекопреработвателно предприятие в ПИ № 77195.208.39, гр. 

Хасково, на основание чл.6а 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. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Изграждането на нова административна сграда, филтър за работниците, реконструкция на 

производствен корпус и покупка на технологично, хладилно оборудване и екипировка за 

производствения процес на млекопреработвателно предприятие в ПИ № 77195.208.39, гр. 

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

С инвестиционното предложение, възложителят предвижда изграждане на нова 

административна сграда на съществуваща площадка, която ще включва съблекалня /синя 

зона/, душове, чиста зона, където работниците и служителите ще обличат работното си 

облекло /филтър/. Ще се преустрои ново съществуващо производствено помещение, като се 

промени предназначението му, ще се обособи цех за разфасовка, ще се поставят хладилно 

оборудване и камери за съхранение. В целия производствен корпус няма да се извършват 

строителни дейности освен промяна на подови настилки. Съгласно производствената 

програма на предприятието не се предвижда увеличаване на капацитета за преработка. Не се 

предвижда производство на нови продукти. Не се налага промяна на начина на преработка на 

млякото и производството на млечни продукти.    

Имотът, предмет на инвестиционното предложение 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 разположена е защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на 

МС № 811/16.11.2010г. (приблизително 1200 м). 

Инвестиционното предложение не представлява разширение или изменение на 

млекопреработващото предприятие, които могат да доведат до значително въздействие върху 

околната среда, тъй като не се предвижда промяна или разширение на основната дейност на 

предприятието. Заявените дейности в ИП не попадат самостоятелно в обхвата на някоя от 

позициите на Приложение № 1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази 



връзка не е необходимо провеждане на регламентираните с Глава шеста от ЗООС 

процедури. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното 

предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитени зони BG0001031 „Родопи Средни”. 

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

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

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

и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


