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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 90 ПР/2015 г. 
 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване 
на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 
от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по 
приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, 
както и получени становища от РЗИ–Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район” град Пловдив 
 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Създаване на предприятие за преработка на мляко и производство на 
млечни продукти” в УПИ I-за училище кв. 16 с. Васково, община Любимец, обл. Хасково, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: "ЕКО ЛАЙТС" ООД 

 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Предвижда се изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на 

млечни продукти с капацитет на преработваната суровина от 365 000 л. на годишна база. 
Имотът, в който ще се осъществи инвестиционното предложение е собственост на 
възложителя и е с площ от 3 200 м

2
. В имота има съществуваща сграда с ЗП 260 м

2
 на две 

нива, която ще бъде преустроена и ще бъдат обособени: търговско помещение, складова част, 
битови и административни помещения. Предвижда се изграждане на ново производствено 
помещение с площ от 1 470 м

2
 от стоманобетонна монолитна конструкция на едно ниво с 

височина 6 м. Ще се изградят и метални навеси с площ 240 м
2
. В млекопреработвателното 

предприятие ще се преработват средно дневно 10 т. мляко, като се предвижда обособяването 
на  производствени и складови помещения, хладилни зали, спомагателни помещения и 
участъци. Основните процеси са: окачествяване на суровини /мляко/ в лабораторни условия, 
съхранение на суровини /мляко/, производство на сирене, кашкавал, извара, крема сирене, 
катък, масло, топено сирене, млечни кремове, кисело мляко, айрян и др. млечни продукти и 
тяхното съхранение до експедиция и реализация. 

Имотът комуникира директно с местен път, собственост на община Любимец. За 
включване в националната електропреносна мрежа съществува добра техническа възможност 
за присъединяване, чрез трафопост към ел. провод 20 kV. Кабелите ще бъдат положени 
подземно. 
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в” 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. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-
Хасково.  

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от 
МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания. 
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. 81 от 15.10.2010 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 и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

М О Т И В И: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

 
1. В млекопреработвателното предприятие ще се преработват средно дневно 10 т. мляко, 

като се предвижда обособяването на  производствени и складови помещения, хладилни 
зали, спомагателни помещения и участъци. Основните процеси са: окачествяване на 
суровини /мляко/ в лабораторни условия, съхранение на суровини /мляко/, 
производство на сирене, кашкавал, извара, крема сирене, катък, масло, топено сирене, 
млечни кремове, кисело мляко, айрян и др. млечни продукти и тяхното съхранение до 
експедиция и реализация. 

2. Инвестиционното предложение предвижда извършването на строителство, като се 
приложат традиционните методи изграждане със стомано бетонова конструкция. 
Проектът ще бъде реализиран етапно. Предвиждат се съгласувателни процедури по 
време на проектиране и строителство и пускане в действие на обекта. Конструкцията и 
планът на производствените и спомагателните помещения, където ще се приготвят, 
обработват или преработват млякото и млечните продукти ще позволяват добра 
хигиенна практика, включително предпазване от замърсяване между и по време на 
производствените дейности. 

3. Отпадъците, които ще се формират по време на строителството ще са незначителни, 
тъй като няма да се налага разрушаване или почистване на терена от съществуващи 
сгради и съоръжения. Строителните отпадъци ще се извозват на специална площадка 
определена от Община Любимец. 

4. Отпадъци, като деформирани пластмасови опаковки, капачки, кашони, и др., съгласно 
програмата за управление на отпадъците, ще се събират в предвидените за целта 
контейнери за разделно събиране и ще се изпращат за вторична преработка, като се 
спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците.  

5. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ водопровод PEHD ф 90 
за населеното място. Канализацията на обекта ще бъде разделна – за битови, 
производствени и дъждовни води.  

6. Битово-производствените отпадъчни води се предвижда да бъдат зауствани в изгребна 
яма с обем 203.5 м

3
, която да осигури месечен запас на отпадъчните води. Водите от 

производството ще преминават през мазниноуловител преди изгребната яма. 
7. С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

От основното технологично производство не се отделят вредности, които да 
замърсяват въздуха. Дейностите, които ще се извършват в млекопреработвателното 
предприятие ще отговарят изцяло на европейските изисквания (Директива 85/337/ЕЕС, 
Директива 97/11/ЕС, Директива 96/61/ЕС (IPPC)) и няма да се промени екологичната 
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обстановка на селището и района в които ще се реализира инвестиционното 
предложение. 

8. За минимизиране на риска от инциденти се предвижда закупуване на подходящо 
работно облекло, задължителен инструктаж за условията на работа и евентуалните 
опасности, възникващи при работа с неизправни съоръжения или заразени суровини. 
Ще се провежда и периодичен инструктаж по охрана на труда. Ще се спазват всички 
правила за работа със съоръжения ползващи пара за загряване или попарване. Ще се 
използват защитни средства при работа с ел. ток. Машините ще се почистват и 
ремонтират само в покой. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
1. Разполагането на мандрата ще бъде в УПИ I-за училище кв. 16, с. Васково, община 

Любимец, обл. Хасково. Имотът е собственост на възложителя съгласно Договор за 
покупко-продажба от 08.05.2015 г. сключен между общ. Любимец и възложителя.  

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  
1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че УПИ І-3а училище, кв.16 в с. Васково, общ. Любимец, в които се предвижда 
създаване на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти  

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

територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.  

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното 
предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение за създаване на предприятие за преработка на мляко и производство на 

млечни продукти в УПИ І-3а училище, кв.16 в с. Васково, общ. Любимец няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе 
цитираната защитена зона, поради следните мотиви: 

 Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното 
предложение дейности, при реализирането им не се очаква увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет 
на опазване в зоната. 

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки 
от значение за видовете предмет на опазване в защитена зона BG0000212 
„Сакар”. 

 Очаква се генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид 
и количества шум и отпадъци да не надвишават значително същите съм 
момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху 
предмета и целите на опазване в защитената зона, в която попада. 

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания 
предмет на опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му 
спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно 
предложения със сходен характер. 
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3. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” град Пловдив 
(изх. № КД-04-344/26.10.2015 г.) инвестиционното предложение е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. 

4. Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху 
водите и водните екосистеми, с основен мотив отсъствието на директно заустване на 
отпадъчни води и като се спазват условията поставени в настоящото решение. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 
компонентите на околната среда. 

2. Съгласно становище на РЗИ-Хасково с изх. № РД-02-1255/03.09.2015 г. при 
реализацията на инвестиционното предложение не би следвало да има риск за 
човешкото здраве . 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

Община Любимец и кметство с. Васково за своето инвестиционно предложение, а чрез 
тях и засегнатото население. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение № 2 на кмета на 
Община Любимец и кметство с. Васково в изпълнение изискванията на чл. 6 от 
Наредбата за ОВОС за оповестяването й на засегнатото население. В тази връзка: 

 Община Любимец с писмо от 14.09.2015 г. уведомява РИОСВ-Хасково за начина и 
периода на оповестяване на информацията по Приложение №2 в общината и 
кметството и че, в законоустановения 14-дневен срок няма постъпили мнения, 
предложения и възражения във връзка с реализацията на разглежданото 
инвестиционно предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният срок 
не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 

 

При спазване на следните условия: 

 
1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 

дейностите по реализиране на инвестиционното предложение. 
2. Да не се допуска заустване на отпадъчни води в защитената зона BG0000212 „Сакар”, 

поради забраната в чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (не се 
издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на 
отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 5 от Закона за водите). 

3. За битовите и производствени отпадъчни води да се изгради водоплътна яма с 
подходящ обем. Да се сключи договор с ВиК - оператор за приемане и пречистване на 
отпадъчните води. 

4. Да се сключи договор със съответния ВиК – оператор за водоснабдяване на ИП. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение за „Създаване на предприятие за преработка на мляко и 
производство на млечни продукти” в УПИ I-за училище кв. 16 с. Васково, община Любимец, 
обл. Хасково не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 
Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 
действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
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