
Представено от „АРКУС 99“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 

„Разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие“ 

Днес 08.03.2022г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 322/22.02.2022г. 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: 

За инвестиционно предложение „Преустройство и пристройки към бивша база Сердика - 

гр. Харманли и закупуване на технологично оборудване и транспортни средства“ е издадено 

Решение № ХА - 34 - ПР / 2018г. на директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извърва 

ОВОС“. 

Целта на новото инвестиционно предложение е разширение и модернизация на 

съществуващото млекопреработвателно предприятие, което включва изграждане на нова 

производствена сграда със застроена площ 1108,23м2, както и покупка и въвеждане в 

експлоатация на ново оборудване за млекопреработване. Предвижда се изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа върху покривите на сградите за собствени нужди. 

Предвижда се нова линия за производство на бяло саламурено сирене по механизиран 

способ и производство на нов артикул - кисело мляко. 

Запазва се капацитетът на преработеното количество мляко – 10000л/дневно и 

3600000л/годишно. 

Ще се използва съществуващата инфраструктура в имота и не се предвижда изграждане 

на нова или промени по съществуващата. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности представляват 

изменение/разширение на инвестиционно предложение, което самостоятелно 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. 

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 имот с идентификатор 77181.13.11 по КК на гр. Харманли, за който се предвижда 

разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие и изграждане на покривна ФЕЦ 

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 BG0000578 “Река Марица” за опазване на природните местообитания, 

приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (приблизително 250 м). 

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) 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 Харманли. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 08.03.2022г./ 


