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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 12 ПР / 2022г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз 

основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от 

Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална здравна инспекция – 

Хасково 

 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение за: „Мини мандра за производство на млечни продукти и закупуване на 

необходимото технологично оборудване за производствения обект“, което няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото 

здраве 

 

възложител: ЗП Господинка Митева, с адрес:  

местоположение: УПИ VI, кв. 12 село Стойково, общ. Хасково, обл. Хасково 

 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 

С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на съществуваща сграда в 

мандра за производство на млечни продукти. Сградата, обект на ИП е разположена в границите 

на УПИ VI, село Стойково, общ. Хасково. За целта се предвижда закупуване на необходимото 

технологично оборудване за функциониране на мандрата. Основната дейност, която ще се 

извършва в обекта ще бъде производство на кисело мляко, кашкавал, бяло саламурено сирене, 

катък (цедено мляко) и пастьоризирано краве мляко. Ще се преработва краве мляко, като 

различните продукти ще се произвеждат в различни дни. Двора на обекта ще бъде асфалтиран, 

ограден с ограда, непозволяваща достъпа на външни хора и животни. На входа се предвижда 

изграждане на приемно помещение, оборудвано с хладилна вана за съхранение на суровото 

мляко до момента на окачествяване и производство. 

За правилното протичане на процесите в производствения обект ще бъдат обособени 

следните помещения и участъци: 

- Приемна лаборатория, приемно помещение, работно помещение за производство на 

сирене, камера за зреене на сирене, топла камера, санитарно -битов възел, склад за опаковки 

(PVC) кутии, сол, етикети и др. консумативи, необходими за производствения процес. В склада 
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ще бъде монтирано хладилно съоръжение за съхранение на закваски и мая. Предвидена е 

лаборатория за анализ, оборудвана с млекоанализатор, който определя плътност, масленост, сух 

безмаслен белтък, процент отводняване. Ще бъде монтирана лабораторна техника за определяне 

на киселинност на млякото, на сирената и готовия продукт. 

Водоснабдяването и електрозахранването ще се осъществят чрез присъединяване на обекта 

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

Юг“. Отпадъчните води ще постъпват във водоплътна изгребна яма. 

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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че реализацията на посоченото ИП не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по НАТУРА 2000, най-

близко разположена е: 

- BG0001034 „Остър камък”, за опазване на природните местообитания, обявена със 

Заповед №РД-305/31.03.2021 г. на МОСВ. 

ИП 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. 106 от 15.12.2021 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.   

След преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на 

реализацията на ИП е извършена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, 

според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе 

цитираната най-близко разположена защитена зона BG 0001034 Остър камък. 

 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, 

параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, 

почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и 

вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве. 

1. Сградата, обект на ИП е съществуваща. Основната дейност, която ще се извършва в 

обекта е производство на млечни продукти. Капацитета на предвидената за обособяване мандра 

ще бъде от 350л до 500л. обработено мляко на ден. 

2. Имотът ще бъде ограден. Транспортния достъп до имота е осигурен от граничещата с 

имота улична мрежа. Не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура. 

3. Производственото помещение ще отговаря на всички хигиенни изисквания и не се 

предвижда вредно въздействие върху околната среда и здравето на хората. Производствения 

обект ще се обслужва от двама души. Различните продукти ще се правят в различни дни. 

4. Отделената като отпаден продукт от преработката на мляко (суроватка) ще се използва 

за храна на животни. 

5. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водопроводна мрежа на населеното 

място. 

6. Отпадъчни води ще се формират от санитарния възел и от измиване на технологичното 

оборудване и производственото помещение и инвентар и ще се отвеждат към водоплътна 

изгребна яма с вместимост 65м
3
. В имота ще бъде изградена нова разделна канализационна 

мрежа за формиращите се от обекта производствени отпадъчни води, които преди постъпване 

във водоплътната яма ще преминават през пречиствателно съоръжение (мазниноуловител) и за 



битово - фекални отпадъчни води. Представен е договор и допълнително споразумение към него, 

сключен между възложителя и фирма „ИСТ“ ЕООД, град Хасково за почистване на изгребната 

яма. 

7. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

8. Имотът ще бъде присъединен към електроразпределителното дружество на населеното 

място.  

9. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № 10-01-4#2/28.01.2022г., след 

запознаване с информацията, РЗИ счита, че не би следвало да има риск за човешкото здраве при 

реализиране на инвестиционното предложение, при условие, че предвидените дейности бъдат 

ситуирани по подходящ начин и шумово замърсяване от работата на предприятието до най-

близко разположените жилищни сгради отговарят на Наредба № 6 за показателите за шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението.  

10. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия на 

труд при извършване на строително - монтажните работи. 

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 

земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност 

на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони 

и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; 

засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с 

инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са 

нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; 

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии 

и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ VI, кв. 12, село Стойково, общ. 

Хасково, обл. Хасково. Имотът е с площ 890 кв.м. Сградата, обект на ИП се ползва от 

възложителя, на основание сключен договор за наем.  

2. Имотът, обект на ИП не попада в защитени зони, не се очаква отрицателно въздействие 

върху най-близко разположената защитена зона – Остър камък. 

3. Предвид параметрите на ИП, реализацията му няма да доведе до нарушаване целостта и 

кохерентността най-близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на 

фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на 

опазване в нея в сравнение с настоящия момент.  

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 

предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно 

въздействие върху най-близко разположената защитена зона. 

5. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-33(5)/29.03.2022г. на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ град Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него при 

спазване на поставените условия в становището. 

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда – степен 

и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен 

характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, 

големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване , продължителност, честота и 

обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на 

въздействията: 

1. Териториалния обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде 

ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. Не се усвояват нови терени. 



2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 

на обекта и ще бъде постоянна, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Предвид характера на ИП и предвидените в него дейности, потенциалните 

въздействия могат да се определят като незначителни за периода на експлоатацията. 

4. Съгласно становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-33(5)/29.03.2022г., 

мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че при 

спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените условия в становището, 

предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите и водните екосистеми . 

5. Предвид мащабността на ИП, получените в хода на процедурата становища от 

компетентни органи, както и спазване на нормативните изисквания не се очаква негативно 

въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 

6. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 

се очаква трансгранично въздействие. 

 

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение: 

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 

НУРИОВОС, РИОСВ – Хасково е обявила предложението на интернет страницата си и е 

уведомила писмено кмета на община Хасково и кмета на село Стойково за инвестиционното 

предложение. Възложителят е уведомил заинтересованите лица и обществеността за 

инвестиционното предложение чрез публична обява. 

 С писмо с вх. № ПД-1338(2)/13.12.2021г., възложителя на ИП уведомява РИОСВ 

Хасково за обявено инвестиционно предложение, като предоставят информация за изпълнение на 

задълженията си по реда на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн., 

ДВ, бр.91 от 25.09.2002г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.), във връзка с чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за ОВОС.  

 С писмо с рег. индекс: 32-07-97#2/21.12.2021г., община Хасково уведомява РИОСВ – 

Хасково, че уведомлението за ИП е обявено на интернет страницата на общината и на 

информационното табло в сградата на общината. 

 С писмо с изх. № 7/11.02.2022г., кмета на село Стойково, уведомява РИОСВ – 

Хасково, за обявено инвестиционно предложение в сградата на кметството. 

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от 

Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на 

община Хасково и кметство село Стойково. В тази връзка: 

 С писмо с рег. индекс 32-07-97#5/02.02.2022г. общ. Хасково уведомява РИОСВ - 

Хасково, че на 14.01.2022г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, 

като в изтеклия 14-дневен период има постъпили становища/възражения/мнения и други от 

заинтересовани лица/организации. Община Хасково изразява следното становище: 

- Община Хасково с писмо с рег. индекс  32-07-97#4/17.01.2022г. до възложителя на ИП, с 

копие до РИОСВ Хасково изисква представяне на по конкретна информация и данни за 

отпадните води, като се уточни и съгласува приемането на отпадните води в пречиствателна 

станция. 

- Обекта е в населено място и разрешаване функционирането му налага спазване на 

санитарно-хигиенни изисквания и опазване на околната среда. 

В хода на проведената процедура и във връзка с полученото от община Хасково становище, 

възложителя на инвестиционното предложение предоставя допълнителна и по конкретна 

информация за формиращите се отпадъчни води по потоци, начин на отвеждане, необходими 

количества и договор с допълнително споразумение към него, сключен между възложителя и 

фирма „ИСТ“ ЕООД, град Хасково за почистване на изгребната яма. 

 С писмо с изх. № 8/23.02.2022г. кмета на село Стойково уведомява РИОСВ - 

Хасково, че на 24.01.2022г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, 

като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и други от 

заинтересовани лица/организации. 

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е 

осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение 



на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14 - дневен период. В 

законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и други от 

заинтересовани лица/организации. 

 

 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да се спазват условията от становище с изх. № ПУ-01-33(5)/29.03.2021г. на Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район“, град Пловдив и становище с изх. № 10-01-

4#2/28.01.2022г. на РЗИ Хасково, копия на които се прилагат към придружителното писмо за 

предоставяне на настоящото решение. 

2. Да се изгради мазниноуловител за формираните производствени отпадъчни води от 

мини мандрата преди отвеждането им във водоплътната изгребна яма; Да се извършва редовна 

проверка, почистване и поддръжка на мазниноуловителя за осигуряване на техническата му и 

експлоатационна изправност; 

3. Водоплътната изгребна яма за отпадъчните води /битово – фекални и производствени/ 

да отговаря на изискванията за водонепропускливост, с необходимата хидроизолация и с 

достатъчен обем за акумулиране на определеното количество отпадъчни води; 

4. Да се извършва редовна проверка на водоплътната изгребна яма за установяване на 

течове и предприемане на необходимите ремонтни дейности;  

5. Изгребната яма да се почиства редовно, като отпадъчните води се изчерпват и 

транспортират до действаща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Да се води 

дневник и се съхраняват счетоводни или други документи за количествата, предадени за 

третиране отпадъчни води от изгребната яма в съществуваща ПСОВ; 

6. Да не се допуска изтичане или изхвърляне на отпадъчни битово – фекални и 

производствени води и замърсяване на съседни имоти, на повърхностни или подземни води; 

7. Да не се допуска изхвърляне на суроватка в отпадъчните води, като и 

нерегламентирано й изхвърляне и замърсяване на съседни имоти, повърхностни и подземни 

води. За целта да се води документация за съхранението, третирането и предаването й. 

8. Да се спазват изискванията на чл. 29 от НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и 

начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности 

с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и 

отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, касаещи операторите на 

стационарни хладилни и климатични инсталации, а именно Операторите на оборудване, за което 

се изискват проверки за течове съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014, създават и 

поддържат досие, съгласно чл. 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 във формат 

съгласно приложение № 3. Съгласно нормативните изисквания проверките за течове трябва да се 

извършат само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска 

браншова камара по машиностроене, гр. София; 

9. Да се идентифицират възможните източници на миризми и емисиите на интензивно 

миришещи вещества, генерирани от производствената дейност, като се предвидят и мерки за 

предотвратяването/отстраняването им. Всички производствени дейности следва да се извършват 

по начин, недопускащ разпространението на миризми, извън границите на обекта; 

 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 

инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 

издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 

възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 

околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра 

на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 

Директор на Регионална инспекция  

по околната среда и водите – Хасково 

 

 

Дата: 30.03.2022г. 

 

 

 

 

 

 


