
Представено от „ВМ+К ИНВЕСТ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти“ 

в УПИ II, кв. 26 по плана на с. Минерални бани 

 

Днес, 06.01.2022 г. във връзка с представено от „ВМ+К ИНВЕСТ“ ЕООД уведомление 

за инвестиционно предложение с вх. № ПД-1434/20.12.2021 г. за „Цех за преработка на 

мляко и производство на млечни продукти“ в УПИ II, кв. 26 по плана на с. Минерални 

бани, 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):  
С инвестиционно предложение се предвижда обособяване на цех за преработка 

на мляко и производство на млечни продукти, като сирене, кисело мляко, кашкавал, 

прясно сирене, заквасена сметана. Като суровина ще се използва краве и овче прясно 

мляко, което ще бъде закупувано от земеделски производители. Предвижда се 

капацитета на преработено мляко в цеха да бъде до 10 000 л сурово мляко на ден при 

едносменен режим на работа. 

Технологичния процес в цеха се характеризира с машинно и ръчно обслужване 

на инсталацията и същия включва следните етапи: приемане и окачествяване на 

суровото мляко; разтоварване и съхраняване на суровото мляко; топлинна обработка на 

суровото мляко и производство на сирене, кисело мляко, кашкавал, прясно сирене, 

заквасена сметана; съхранение и експедиция на готовата продукция. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение 

попада в обхвата на т. 7, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. 

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е 

директора 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 II кв. 26 по плана на с. Минерални бани не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада  в обхвата  на защитена зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие  - ЗЗBG 0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 

Така заявено 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) 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.   

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС бе установено, 

че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни”,  при спазване на забраните определени със заповедта й за 

обявяване. 

 



 

Копие на писмото е изпратено до Община Минерални бани 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 06.01.2022 г./ 

 

 

 


