
Представено от „АКВА ЛЕНОВО“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 
за „Поставяне на модулен обект за търговия на млечни продукти и преработка на млека“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

315/11.04.2018г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 
05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е да се монтира модулен обект за преработка и 

търговия на млечни продукти върху бетонова площадка в ПИ № 361, кв.18 по плана на 
с.Пчеларово, общ. Черноочене с площ 790 кв.м. 

Капацитетът на преработка на козе мляко е 1 660 л/дневно. Модулният обект се състои 
от четири части, технологично свързани с обща площ 123м2. Основни процеси при 
производството са: пастьоризиране на суровото мляко, заквасване и производство на сирене, 
зреене на продукта, вакуумиране и съхранение в хладилни камери. 

Обектът е с осигурен транспортен достъп - ще се ползва съществуващата пътна връзка 
с път І-V. Предвижда се захранването на модулния обект с вода за питейно-битови нужди да 
се осъществи посредством площадково водопроводно отклонение от съществуващия уличен 
водопровод. Производствените отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна яма, а 
формираните битови отпадъчни води – в канализацията на населеното място. Основното 
количество топлина ще се осигурява от три газови котела по 30kW, като газта – пропан бутан 
се доставя в стандартни 10кг бутилки. Захранването с топла вода ще се осъществява чрез 
монтираните фотоволтаични батерии. 

Така заявено 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. На 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот № 207013, с площ 3,020 дка НТП стопански двор в землището на с. 
Сираково, общ. Минерални бани, за който се предвижда изграждане на предприятие за 
производство на етерични масла от лечебно ароматни култури 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 до 
инвестиционното предложение е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС 
с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 

 

Копие от писмото е изпратено до Община Черноочене и Кметство Село Пчеларово. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 13.04.2018г./ 


