
Представено от „ДЕЛЬО ВОЙВОДА - МИЛК“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение за изграждане на цех за преработка на мляко за 

производство на сирене в УПИ № 261, с. Добромирци, общ. Кирково, обл. 

Кърджали 

 

Днес, 16.03.2021 г. във връзка с представено от „ДЕЛЬО ВОЙВОДА - МИЛК“ ООД 

уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на цех за преработка на 

мляко за производство на сирене в УПИ № 261, с. Добромирци, общ. Кирково, обл. 

Кърджали, 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 информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС):  
Съгласно представената информация с уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД-185/11.02.2021 г. и преработено уведомление за ИП с вх. № 

ПД (2)/24.02.2021 г. възложителят предвижда в УПИ № 261 в село Добромирци да 

извърши преустройство и пристрояване към съществуващо млекопреработвателно 

предприятие „ДЕЛЬО ВОЙВОДА - МИЛК“ ООД“ за обособяване на цех за преработка 

на мляко за производство на сирене. Ще бъде извършено преустройство на помещение 

от съществуваща сграда – 113 кв. м и пристрояване на 20 кв. м към нея за цех за 

производство на сирене, като разширение на производствената дейност за нови 

продукти от мляко. Производството на сирене включва следните етапи – приемане и 

пастьоризиране на млякото в приемно пастьоризационен цех, след което се препраща в 

сиренарски вани, подсирва се и се обработва до завършване на технологичния процес, 

готовите бучки сирене се поставят в осемкилограмови кутии и се съхраняват в камера 

за зреене, след което се местят в камера за съхранение. 

Като категория промишлена дейност млекопреработвателно предприятие попада 

в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 7 Предприятия в 

хранителната промишленост, буква в) „производство на млечни продукти“. 

Предвид планираното строителство и разширение на сградния фонд на 

предприятието, монтажа на нови съоръжения и въвеждане на нов асортимент в 

производството на млени продукти, заявеното инвестиционно предложение, 

разглеждано в неговата цялост се определя, като изменение и разширение на 

млекопреработвателно предприятие, което на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС 

подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 

компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 

Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 

режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 

(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-

271(1)/11.03.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 

което прилагаме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на 

условията посочени в становището. 

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 261 по плана на с. Добромирци, общ. Кирково, за който се 

предвижда преустройство на част от цех за преработка на мляко в цех за производство 



на сирене 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 разположена защитена зона BG0001032 „Родопи 

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

местообитания (приблизително 5500 м.). 

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 цитираната защитена зона 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 Кирково, кметство с. Добромирци, 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 15.03.2021 г./ 


