
 
Представено от Александър Узунов уведомление за инвестиционно предложение за 

Преустройство, пристройка и промяна предназначението на съществуваща сграда в Мандра за 

производство на млечни продукти и автосервиз в УПИ I – 37, кв. 1, село Вранско, общ. 

Крумовград 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 154/17.02.2020г. 

относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД – 

154(2)/06.03.2020г. 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 преустройство, пристройка и промяна 

предназначението на съществуваща сграда в мандра за производство на млечни продукти и автосервиз. 

Сградата, обект на ИП е със ЗП 237м2, разположена в границите на УПИ I – 37, кв. 1, село Вранско, 

общ. Крумовград. Предвижда се изграждане на пристройка към съществуващата сграда със ЗП 36.85м2.  

Сградата, обект на ИП ще бъде разделена на две, като в едната част ще се обособи мандра за 

производство на млечни продукти, а другата ще се обособи за автосервиз. Двете помещения ще бъдат с 

отделни входове, независими един от друг. Мандрата ще бъде отделена от автосервиза със специална 

външна ограда около 2м височина.  

Капацитета на предвидената за обособяване мандра ще бъде 400л. обработено мляко на ден за 

производство на бяло саламурено сирене – краве, овче и козе.  

Водоснабдяването и електрозахранването ще се осъщестят чрез присъединяване на обектите към 

експлоатационните дружества на населеното място – „ВиК“ ООД и „Електроразпределение Юг“.  

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 и т. 2 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, обръщаме 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. 

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

Съгласно предоставената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Площта на реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени зони по НАТУРА 

2000. Най - близко разположени са следните защитени зони: 

- BG 0001032 „Родопи - Източни”, за опазване на природните местообитания, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. 

- BG 000212 - „Река Крумовица”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

765/28.10.2008г. на МОСВ. 

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 на горецитираната 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 на писмото е изпратено до Община Крумовград, кметство село Вранско. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 11.03.2020 г./ 


