
Представено от „СИ ЕНД СИ ТЕКСТАЙЛС“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Обособяване на цех за багрене на прежди и тръбен 
кладенец“ в ПИ № 77195.752.179 в град Хасково 
 

Във връзка с представено от „СИ ЕНД СИ ТЕКСТАЙЛС“ ООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Обособяване на цех за багрене на прежди и тръбен 
кладенец“ в ПИ № 77195.752.179 в град Хасково, 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, раздел трети от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение е ново и предвижда обособяване на цех за 
багрене на прежди от памук (СО), полиестер вискон (РЕV/СV), полиестер (РЕS), 
найлон (РА), вискон (СV), орлон (акрил) в поземлен имот с идентификатор 
77195.752.179 в град Хасково, община Хасково. Имотът е с площ 24 932 м2, в 
урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, 
складов обект. В него е разположена едноетажна сграда, в която функционира цех за 
пресукване на прежди и безшевно производство на дрехи (също на възложителя). 
Също за нуждите на производството е необходима вода, която ще се осигурява от 
съществуващото водоснабдяване за сградата и от предвиден нов сондажен кладенец 
в имота. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата в обхвата на т. 2, буква „г” и т. 
8, буква „б” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия 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. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно 
допустимост на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за 
управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно 
изразеното от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив становище, 
ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките 
за постигане на добро състояние на водите. 

 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената 
справка се установи, че ПИ 77195.752.179 по КК на гр.Хасково, в който се предвижда 
обособяване на цех за багрене на прежди и изграждане на тръбен кладенец 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”, приета от 
МС с Решение № 661/16.10.2007 г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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. 

Копие на писмото е изпратено до Община Хасково и Басейнова Дирекция 
„Източнобеломорски район“. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 13.12.2016 г./ 


