
 
Представено от ЗП Янаки Митев уведомление за инвестиционно предложение за мини 

мандра за производство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично 
оборудване в ПИ 575008 в землището на село Крепост, община Димитровград 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 
631/11.06.2019г. относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към вх. № ПД-
631/20.06.2019г 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 
2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 12 април 2019г.), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
С инвестиционното предложение се предвижда сграда с идентификатор 39668.575.08.2 - 

„складова база“ със ЗП 48кв.м да се преустрои в мини мандра за производство на млечни продукти. 
Сградата е разположена в границите на ПИ № 575008, село Крепост, общ. Димитровград, който е с 
начин на трайно ползване: „За животновъдна ферма“.  

Основната дейност, която ще се извършва в обекта е производство на кисело мляко, бяло 
саламурено сирене и кашкавал от краве мляко. Капацитета на предвидената за обособяване мандра 
ще бъде 350 литра обработено мляко на ден, което ще се добива от собствена кравеферма, 
изградена в границите на имота. Водоснабдяването и електрозахранването за обекта са 
съществуващи. Отпадъчните води ще се събират във водоплътна изгребна яма. Предвижда се 
закупуване на необходимото технологично оборудване за функциониране на мандрата.  

Така заявеното инвестиционно 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. 

Във връзка с представеното уведомление е обърнато внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 
82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и 
други свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще 
се включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на 
Приложение № 1 или № 2 от ЗООС. 

Обърнато е внимание, че е необходимо да се представи информация за спазване разпоредбата 
на чл. 95, ал. (1) от ЗООС, съгласно която възложителят на инвестиционното предложение обявява 
своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово 
осведомяване или по друг подходящ начин. 

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

Съгласно предоставената информация от възложителя и направената справка се установи, че 
терена в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни”, 
за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 
661/16.10.2007г. 

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 11.09.2007г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и подлежи на процедура по оценка за 
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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Димитровград и Кметство село Крепост. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 24.06.2019 г./ 


