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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 1 - ПР / 2016г. 
 

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, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 представената писмена документация от възложителя по 

приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и 

Становище от РЗИ –Кърджали 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Пристройка и преустройство на складови помещения в обект за преработка 

на мляко към кравеферма” в ПИ №014515, местност „Долен чаир“, в землището на с. Долно 

Къпиново, общ. Кирково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 

видове и човешкото здраве. 
 
Възложител: Валентин Милков Пъчев 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвеститорът притежава изградена кравеферма за вързано отглеждане на 50 крави. 

Предмет на инвестиционното предложение е преустройство на складови помещения в сграда 

Б на собствената кравеферма и изграждане на предприятие за преработка на произвежданото 

краве мляко, като крайната цел е производство на кисело мляко, айран, бяло саламурено 

сирене и краве масло. Също така инвестиционното предложение съдържа закупуване на ново 

оборудване и машини за мандрата, закупуване на лекотоварен хладилен камион и 

изграждане на фотоволтаична централа 30kW на покрива на съществуващата кравеферма. В 

мандрата ще се преработват дневно по 1000 литра краве мляко, добито от животни, 

собственост на инвеститора. Не се предвижда преработване на външни млека. 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че ПИ №014515 в местност "Долен Чаир" в землището на с. Долно Къпиново, 

ЕКАТТЕ 22678, общ. Кирково, обл. Кърджали не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
Посоченият имот попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи - 

Източни”, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. 
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 
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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 в 

горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 7, буква 

„в“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от 

ОВОС, отразена в настоящото решение. 
 

МОТИВИ: 
 
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. Инвестиционното предложение предвижда преустройство на складови помещения 

към съществуваща кравеферма и изграждане на предприятие за преработка на мляко, като 

крайната цел е производство на кисело мляко, айран, бяло саламурено сирене и краве масло, 
както и изграждане на фотоволтаична централа 30kW на покрива на съществуващата 

кравеферма. 
2. В мандрата ще се преработват дневно по 1000 литра краве мляко, добито от 

животни, собственост на инвеститора. Не се предвижда преработване на външни млека. 
3. Предложението е във връзка с инвестиционните намерения на възложителя за 

„затваряне на цикъла“ в стопанството и получаване на краен продукт, преработвайки 

суровината от собствената кравеферма. ИП е свързано изцяло с функциониращата 

кравеферма на собственика-възложител. Инвеститорът ще използва частта от фермата след 

преустройство за целите на ИП. Също така поставянето на 120 панели на покрива на 

кравефермата, за получаване на 30 kW ел. енергия ще са за захранване на нуждите на 

мандрата. 
4. Сградата е масивна постройка на два етажа, на горния етаж се намират 

помещението за събиране на мляко и пастьоризационната зала. На кота -4,15/-3,78 се 

разполага склад с площ 128,68 м
2
. Извършена е смяна на предназначението на склада и се 

обособяват както следва: Цех за производство на масло, цех за производство на кисело мляко 

и айран, и цех за производство на сирене с прилежащите към тях хладилни камери. На 

същото ниво се изгражда пристройка, в която се намират помощни помещения и санитарно-
битов възел. За преграждане на цеховете се използват алуминиеви панели и дограма, а за 

изграждане на хладилните съоръжения - термопанели с дебелина 60 мм. 
5. За питейни и битови нужди имотът ще бъде захранван от съществуващ 

водопровод в кравефермата. Валентин Милков Пъчев има сключени договори с ВиК и ЕВН. 
6. За ползване на енергията от фотоволтаичната централа Валентин Милков Пъчев 

има издаден документ - „Становище за условията и начина за присъединяване на обект за 

производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа №1120896363“, 

издаден от EVN – КЕЦ Момчилград. 
7. Отпадъчните води ще се събират във водоплътна изгребна яма с капацитет 9 м

3. 
Отделената суроватка ще се използва за храна на животните. 

8. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
9. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 
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10. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 
 

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

на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 
 

1. Площадката, на която ще се изгради пристройка и ще се преустрои частта от 

кравефермата в мандра, се намира изцяло в ПИ №014515, местност "Долен Чаир" ,в 

землището на с. Долно Къпиново, общ. Кирково, обл. Кърджали. 
2. Площта на целия имот е 4,511 дка.; Документ за собственост – Нот. акт. вх. рег. № 

461 от 21.04.2011 г.; начин на трайно ползване – кравеферма. 
3. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 
4. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони. В резултат от реализиране на 

инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси 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 ПИ №014515 в местност "Долен Чаир" в землището на с. Долно 

Къпиново, ЕКАТТЕ 22678, общ. Кирково, обл. Кърджали не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Посоченият имот 

попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи - Източни”, приета от МС с 

Решение №122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна. 
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 ИП, няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 
2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-27#1/07.01.2016г. реализацията 

на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 
4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

с. Долно Къпиново и община Кирково, а засегнатото население – чрез обява във вестник 
„Нов живот“. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез 

община Кирково и кметство с. Долно Къпиново в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата по ОВОС. С писмо Община Кирково уведомява РИОСВ-Хасково за начина и 

мястото на обявяване на информацията по Приложение №2 и че в законно установения срок 

не са постъпили жалби и възражения относно разглежданото инвестиционното предложение. 
3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 
 

И ПРИ СЛЕДНИТО УСЛОВИЕ: 
 

1. Да се сключи договор с В и К дружество или лицензирана фирма събраните във 

водоплътната изгребна яма отпадъчни води да се изчерпват и предават за третиране в ПСОВ. 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 
При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 
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 осъществяването на 

инвестиционното предложение. 
 
 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 08.01.2016г. 
 
 


