
 

Представено от Кольо Колев уведомление за „Работилница за преработка на овче 
мляко в сирене от собствена овцеферма“ в поземлен имот №105043, в землището на с. 
Хлябово, общ. Тополовград. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
280/05.03.2019г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда: 

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда преустройство на съществуваща 
едноетажна сграда в поземлен имот №105043, в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград в 
работилница за преработка на овче мляко в сирене от собствена овцеферма. Максималният 
дневен капацитет при производството на бяло саламурено сирене е както следва: 

 суровини: овче мляко – 200 л/ден; 
 готови продукти максимално дневно: овче бяло саламурено сирене 200 л мляко – 50 кг 

сирене/ден. 
На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности попадат 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот с идентификатор 77325.105.43, площ 0,424 дка, НТП за стопански двор по КК 
на с. Хлябово, общ. Тополовград, за който се предвижда изграждане на работилница за 
преработка на овче мляко в сирене не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони BG0000212 
„Сакар“, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 
местообитания и BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване 
на дивите птици. 

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с чл.40, ал.2 
от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо при спазване 
режима на защитена зона BG0002021 „Сакар“, определен със заповедта за обявяването ѝ. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 
 
 

Копие на писмото е изпратено до Община Тополовград и Кметство село Хлябово. 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 13.03.2019 г./ 


