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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 14.12.2016 г. Решение №
СМ-024-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Поставяне на мобилна мандра за 
преработка на краве мляко“, в ПИ 006043 в землището на с.Любча, ЕКАТТЕ 44642, 
общ. Доспат, обл. Смолян с възложител: Десислава Ясенова - да не се извършва 
ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в 
сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 
14.12.2016 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 14.12.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-024-ПР/2016г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 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 Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, 
ал.4, във връзка с ал.3 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 (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ЗБР – Благоевград и 
РЗИ – Смолян. 

Р Е Ш И Х: 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: „Поставяне на мобилна мандра за преработка на 
краве мляко“, в ПИ 006043 в землището на с.Любча, ЕКАТТЕ 44642, общ. Доспат, 
обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони. 

възложител: Десислава Велинова Ясенова,  

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда поставяне на мобилна мандра в 

ПИ 006043 в землището на с.Любча, ЕКАТТЕ 44642, общ. Доспат, обл. Смолян с 
капацитет за преработка на 200 литра краве мляко/дневно. Общата използвана 
площ, необходима за поставяне на съоръжението е 50 кв.м. Водоснабдяването на 
обекта ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Любча. Отпадъчните води, 
формирани от дейността на обекта ще се отвеждат в локално пречиствателно 
съоръжение, преди заустването им в съществуващата канализационна мрежа на 
населеното място, посредством канализационно отклонение. При реализацията на 
предложението не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и 
съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от 
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
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и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони, поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: 
BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 1,6 км. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочената защитена зона. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно 
допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в 
утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 
(ПУРБ на ЗБР). 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

М О Т И В И : 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение предвижда поставяне на мобилна мандра с 
капацитет за преработка на 200 литра краве мляко/дневно. Мандрата ще 
представлява напълно оборудван фургон, поставен на малък фундамент. Общата 
използвана площ, необходима за поставяне на съоръжението е 50 кв.м.  

2. Предложението е във взаимовръзка с намиращата се в съседен имот 
кравеферма, собственост на възложителя. Млякото, необходимо за производството 
на млечни продукти ще се доставя от кравефермата. 

3. Основните процеси, свързани с преработката на мляко са: сваряване, 
подсирване, отцеждане, оформяне в малки калъпи, зреене и опаковане. При 
преработката на 200 литра краве мляко дневно се очаква да бъдат произведени 31 
кг. сирене. В процеса на производство ще се формира около 10 литра млечна 
суроватка, която ще се дава на телетата в кравефермата за храна.  

4. Предложението не е свързано с извършване на ново строителство  
5. При експлоатацията на съоръжението ще се използва малко количество 

вода (около 2 м3/месец вода), осигурено от водоснабдителната мрежа на с. Любча. 
Ще се формират незначителни количества отпадъчни води, които ще се отвеждат в 
локално пречиствателно съоръжение преди заустването им в съществуващата 
канализационна мрежа на населеното място, посредством канализационно 
отклонение.  

6. Отчитайки характера на предложението и включените в него дейности и 
процеси не се очаква замърсяване и дискомфорт върху околната среда. 
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7. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Инвестиционното предложение предвижда поставяне на мобилна мандра в 
ПИ 006043 в землището на с.Любча, ЕКАТТЕ 44642, общ. Доспат, обл. Смолян. 
Общата използвана площ, необходима за поставяне на съоръжението е 50 кв.м. 
Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на 
възложителя, представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване – ливада. 

2. Изборът на местоположението на инвестиционното предложение е направен 
съобразно собствеността върху терена и предвид взаимовръзката на 
предложението със съществуващата в съседен имот кравеферма, собственост на 
възложителя. 

3. С реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното 
инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на 
терена, отреден за неговата реализация.  

5. Не се очаква да бъдат засегнати чувствителни зони в близост до обекта или 
санитарно-охранителни зони около водоизточници, както и обекти от културното 
наследство при строителството и експлоатацията на обекта. 

6. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 
не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в 
съгласувателните документи на специализираните компетентни органи. 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. 
птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и 
върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”. 

2. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма 
вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на 
биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 
2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената 
защитена зона. 

3. Отчитайки местоположението на инвестиционното предложение спрямо най-
близко разположената защитена зона, характерът на предвидените дейности и 
капацитет, не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и 
количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-
близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, 
вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения.  
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ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съгласно полученото писмо, с вх.№ КПД-14-950-(8)/04.11.2016г. на РЗИ – 
Смолян, е изразено писмено становище, че не се очаква възникване на здравен 
риск от реализацията на предложението и за него не е необходимо извършване на 
ОВОС. 

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на имота. 

3. Съобразено с полученото становище с изх. № П-01-217/29.09.2016г. на БД 
ЗБР - Благоевград, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР и 
постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние 
на водите, при спазване на условията посочени в писмото.

4. При стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на 
въздействията върху околната среда, при експлоатацията на обекта не се очаква 
значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

5. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 

6. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като локални, обратими и управляеми. 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-791-(9)/01.12.2016г. на Кмета на Община 
Доспат, обл. Смолян е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло на общината за период от 25.10.2016 г. – 09.11.2016 г. В 
резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма 
постъпили становища /възражения/мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-791-(10)/12.12.2016г. на Кмета на с. Любча, 
община Доспат, обл. Смолян е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло на общината за период от 11.10.2016 г. – 28.11.2016 г. В 
резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма 
постъпили становища /възражения/мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 

3. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-950-(9)/06.12.2016г., възложителят е обявил 
информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за периода от 
14.10.2016г. – 05.11.2016г. В резултат от осигурения обществен достъп до 
информацията не са постъпвали възражения и/или становища от други 
заинтересовани лица/организации към възложителят. 

4. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Да не се допуска замърсяване с битови, строителни и производствени 
отпадъци на съседни площи, както и повреждане и унищожаване на 
съществуващата в съседни терени тревиста, дървесна и храстова растителност. 

2. Да не се допуска заустване и замърсяване на подземното и повърхностното 
водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на предложението. 
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cborBercrBue c n3t4cKBaHunra Ha 3axona 3a qncrorara Ha aruocQepHun Bb3Ayx.
5. I-lpu n3noflgBaHe Ha xt.tMr4qHn BeqecrBa n cMec]4 sa 4eaux$eKqt4s u noqucrBaHe,

xnacuSnqvpaHu B eAHa unu noBeqe Kareropuu Ha onacHocr, cbrnacHo Pernauenr EO
N9127212008r. e neo6xoguMo cbu.l4re Aa 6u4ar cna64enn c nn$opMaquoHHu flr4croBe
ga 6esonacHocr, B cborBercrBue c u3r4cKBaHVATa na FlpunoxeH[e ll rcuru Pernauenr EO
190712006r. (REACH). CuxpaneHnero Ha xr4Mr4qHnre BeulecrBa u cMecu Aa orroBape Ha
ycfloBt4nTa 3a cbxpaHeHr4e, nocoqeHu a ux$opualllloHHl4Te flucroBe ga 6esonacHocr.

Hacmonuqomo peuteHue ce omHacn cauo ga KoHKpemHo 3asaeuomo npednotreHue
u e nocoqeHuf, My Kanaq,umem, Hacmoar4omo peueHue He omMeHf, sadunxeuuf,ma Ha
Sb3norrumenf, 3a u3nbnHeHue Ha u3ucKeaHuf,ma Ha 3arona ga onageane Ha oKonHama
cpeda /3OOC/ u dpyeu cnequanHu saKoHu u nodsaxoHoeu HopwamueHu anmoee u He
MorG da cnyrrru Kamo ocHoeauue ga omnadane Ha omeoeopHocmma cbenacHo
de(tcm ea t4am a Hop Mam ue Ha yped6a.

Ha ocHoeaHue ,rn.93, an.6 om 3OOC npu npowf,Ha Ha eb3nomtmenfl, Ha
napaMempume Ha uHeecmuquoHHomo npednoxenue unu Ha Hf,Kou om
o6cmonmencmeama, npu Koumo e usdadeno Hacmoflulomo peureHue, eb3noilumenf,m
unu Hoeuem eb3notumen mpn6ea ceoeepeueuuo da yeedouu PlrlOCB, ep. Cuonan.

llpu xoncmamupaHe HeugnbnueHue Ha ycnoeuf,ma u MepKume e peaueHuemo,
euHoeHume nuqa Hocflm omeoeopHocm no ,an. 766, m. 2 om 3axona ga onageaHe Ha
oKonHama cpeda.

Ha ocHoeaHue un.93, an.7 om 3OOC, Hacmof,r4omo peueuue ey6u npaeuo
deilcmeue, ano e cpor 5 eodunu om damama Ha usdaeanemo My He e ganoqHano
ocba4ecmef,eaHemo Ha ureecmuquoHHomo npednoxenue.

Peweuuemo Molre da 6ude o6xaneano qp€ PnOCB-CMonnH nped Muuucmupa Ha
o4onHama cpeda u eodume u/unu nped AduunucmpamueeH cud - ep.Cuonnn e ltl-dneeen
cpoK om euo6t4aeaHemo My Ha 3auHmepecoaaHume nuqa no peda Ha
Ad u u n u c m p a m u e H o-n po qecyan H un xodexc.
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