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О Б Я В А 
 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда 

 
Община „Марица“ 

 
О  Б  Я  В  Я В А 

 
Открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС, постъпила в община „Марица“ с вх. № 32-
00-97/06.04.2021г. за:  

 
„Регистриране на нова площадка за управление на отпадъци – внос, сортиране и 
продажба на дрехи втора употреба“, в УПИ – VIII – 239, Стопански двор №2, кв.10, 

нов ПИ 73242.150.310.1, с площ от около 760 кв.м., землище на с. Труд, община 
„Марица“, област Пловдив. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ФРЕА 28“ ООД, с. Труд 
 

Инвестиционното намерение включва регистрация и обособяване на площадка 
за управление на текстилни отпадъци съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО. Инвестиционното 
предложение ще се реализира на територията на Парцел VIII-239 Стопански двор №2, 
кв. 10 нов ПИ 73242.150.310.1 по плана на с. Труд, Община „Марица“, обл. Пловдивска, 
целият от 4130 кв.м. в едно с построената в него стопанска постройка от 1591 кв.м., при 
граници на парцел от север и юг – пътна граница; от изток - IX-240 и от запад – парцел 
XII – 238 и I-265.  

Складът е със съществуващ ограничен достъп. Специализираната площадка ще 
бъде обособена във вече съществуваща част от него, съобразена с типа и капацитета на 
използваното съоръжение за третирането на текстилни отпадъци. Изделията от памук 
се отделят и пакетират в чували по 10 кг и се продават на фирми. Отделените по време 
на процеса копчета и ципове се предават на специализирани организации. 
 Планираната позиция на площадката е с изградена инфраструктура, с асфалтово 
и бетоново покритие и с осигурени противопожарни мерки. Складът разполага с всичко 
необходимо като инфраструктура и не е необходимо изграждане на нова. 
 

Документацията е на разположение на обществеността, в продължение на 14 
(четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 07.04.2021г. – 20.04.2021 г. 
включително, в сградата на Община „Марица“, дирекция „Устройство на територията”, 
стая 404, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа. 


