
Представено от „ХИП КОМЕРС 1“ ЕООД уведомление за „Млекопреработвателно 

предприятие“ 

 

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

190/26.02.2020г., допълнителна информация 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) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Инвестиционното предложение включва в себе си изграждане на обект: 

„Млекопреработвателно предприятие“ в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ, кв.67 по плана на 

с. Малево /бивш стопански двор на ТКЗС/ Община Хасково, Област Хасково. Имота, в който 

ще се реализира намерението е урбанизирана територия, с площ 2793м2. 

В имота има съществуваща сграда-тютюносушилна /масивна конструкция 12/58м.-

696м2/, част от нея ще се премахне и ще бъде изградена от метална конструкция и термо панели 

новия обект, а офис сградата от стандартно монолитно строителство/тухли и бетон/. Обектът 

ще бъде използван за производствени нужди с приблизителна площ 850м2. 

В проектираното предприятие ще се произвеждат следните млечни продукти: Бяло 

саламурено сирене; Кисело мляко; Прясно мляко и цедено кисело мляко тип „Катък”. 

Проектният капацитет на предприятието е за преработка до 5000л сурово мляко на ден. 

За правилното протичане на технологичните процеси по проект се предвиждат следните 

помещения: Приемно помещение, Помещение за съхранение на суровина, в което са 

предвидени пластинчат охладител и 3бр. приемни съда, всеки с обем 1800л. за съхранение на 

суровото мляко; Лаборатория, Пастьоризационно помещение – снабдено с пастьоризационна 

установка 2 т/час, сепаратор; заквасочници – 2 бр. за производство на закваски; хомогенизатор; 

Помещение за възстановяване на сухо мляко, Склад за съхранение на сухо мляко, Помещение 

за миещи разтвори, Помещения за производство на бяло саламурено сирене, Помещение за 

производство на кисело и прясно мляко, термостатна (топла) камера за коагулация на млякото, 

Работно помещение за производство на цедено кисело мляко тип „Катък”, Миячно помещение, 

Склад опаковки, Помещение за опаковане на готова продукция, Отделение за експедиция, 

Битово-санитарни помещение за персонала. 

Отделената при производството на млечни продукти суроватка ще се съхранява в съд, 

разположен до северната стена на предприятието. Отделеният цвик ще се третира като СЖП. 

Всички агрегати на хладилните камери и съоръжения са разположени извън сградата. 

Необходимото количество ледена вода, необходима за охлаждане на млякото ще се съхранява в 

термоизолиран танк и ще се охлажда с помощта на хладилни агрегати. Необходимото 

количество пара и топла вода ще се произвеждат в котелното стопанство, снабдено с 

необходимото оборудване. 

Млекопреработвателното предприятие ще работи на 7 дневна работна седмица на една 

смяна. Предвиждат се 15 дни за основен ремонт. 

До имота има пътен достъп от юг-съществуваща улица, съществуващо ел. захранване и 

водопроводно отклонение. Отпадъчните води ще се отвеждат в две нови водоплътни ями. 

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 УПИ ІІІ, кв.67 по плана на с. Малево, общ. Хасково, в който се предвижда 

изграждане на млекопреработвателно предприятие 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 до имота е защитена зона BG0001034 „Остър 

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

местообитания. 
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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. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Хасково и кметство село Малево. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 16.03.2020г./ 


