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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 02.03.2017 г. Решение №
СМ-007-ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Цех за преработка на мляко“, в УПИ ХVІІ, 
кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян, с възложител: Валери Георгиев - 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 02.03.2017 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 02.03.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-007-ПР/2017г. 

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. 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 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: „Цех за преработка на мляко“, в УПИ ХVІІ, кв.8, с. 
Змеица, 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: Валери Георгиев,  

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на цех за преработка 

на мляко, разположен в съществуваща стопанска сграда, находяща се УПИ ХVІІ, 
кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян. В мандрата ще се преработват около 500 
литра мляко на ден. Цехът ще бъде проектиран на две нива, на принципа на мини 
мандра. Производственият процес е свързан с производството на кашкавал, сирене 
и извара, като всеки ден ще се произвежда различен продукт. Съгласно представен 
договор с „В и К“ ЕООД – Смолян, обектът ще бъде водоснабден чрез 
присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа. Битовите отпадъчни 
води, формирани от дейността на обекта ще бъдат пречиствани в пречиствателно 
съоръжение и чрез съществуващата в обекта канализация ще се заустват в р. 
Змеица. Формираните промишлени отпадъчни води се предвижда да бъдат 
пречиствани в пречиствателни съоръжения с поставени мазниноуловители и чрез 
съществуващата в обекта канализация да се заустват в р. Змеица.  

Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности попадат в 
обхвата на т.7, буква „в“ – „производство на млечни продукти“ на Приложение №2 
към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което е 
изискано да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от 
извършването на ОВОС. 
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ( обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка 
за съвместимост. 

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 от мрежата на „Натура 2000”. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ЗБР - 
Басейновград, 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 обособяване на цех за 
преработка на около 500 литра мляко на ден. Основно ще се използва суровина от 
животни, собственост на възложителя, като при недостиг, необходимите количества 
ще се доставят от други производители. Цехът ще бъде обособен в съществуваща 
стопанска постройка, като ще се проектира на две нива, на принципа на мини 
мандра - на първо ниво са разположени машинно отделение; приемане на мляко и 
котелно отделение; на второ ниво ще бъдат обособени производствените и 
складови помещения. 

2. Производственият процес е свързан с производството на сирене, извара и 
кашкавал, като всеки ден ще се прави различен продукт. За обекта е изготвен 
технологичен проект. Преработката на мляко и производството на млечни продукти 
ще се осъществява в следните производствени зони: изкупуване на краве мляко; 
прием на сурово мляко; пастьоризация; производство на сирене; зреене на сирене; 
опаковане в тенекии; складиране; миене на тенекии за сирене; производство на 
кашкавал; обдухване; зреене; опаковане и етикетиране; материали за опаковка; 
допълнителни суровини; приготвяне на закваска; приготвяне на саламура; контролни 
проби; съхраняване на готов продукт; транспорт; централна миеща система; битов 
кът; санитарен шлюз. 

3. Съгласно представен договор с „В и К“ ЕООД – Смолян, обектът ще бъде 
водоснабден чрез присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа 
посредством водопроводно отклонение Ф90 мм. Очакваното годишно количество 
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битови отпадъчни води, формирани от дейността на мандрата се очаква да бъдe в 
размер на 100 м3. Същите ще бъдат пречиствани в пречиствателно съоръжение и 
чрез съществуващата в обекта канализация ще се заустват в р. Змеица. Годишното 
количество промишлени отпадъчни води са в размер на 180 м3, като се предвижда 
да бъдат пречиствани в пречиствателни съоръжения с поставени мазниноуловители 
и чрез съществуващата в обекта канализация да се заустват в р. Змеица. 
Предвижда се и изграждане на 4 утайника.  

4. До обекта има съществуващ транспортен достъп. В тази връзка, при 
реализацията на предложението не се предвижда изграждане на нова или промяна 
на съществуващата пътна инфраструктура. 

5. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно действащото екологично 
законодателство. 

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

7. Инвестиционното предложение няма връзка и не се кумулира с други 
инвестиционни предложения в района. 

8. 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. Предложението ще се реализира в УПИ ХVІІ, кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, 
обл. Смолян. В него има изградена стопанска сграда. Имотът, в чийто граници ще се 
реализира предложението е с площ 1250 кв.м и е собственост на възложителя. 

2. Всички дейности, включени в предложението ще се извършват в границите 
на имотите, отредени за неговата реализация. 

3. Съобразено със становище на БД ЗБР - Благоевград с изх. № П-01-
428/23.01.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР за 
БУ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) при спазване на разпоредбите 
на Закона за водите и при спазване на определени условия, посочени в 
становището. 

4. Предложената алтернатива е оптимална по отношение на собствеността на 
имота, наличието на съществуваща селскостопанска сграда, използване на 
съществуващата инфраструктура и условията за реализиране на инвестиционното 
предложение. 

5. С инвестиционното предложение не се засягат санитарно-охранителни зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди и др. 

6. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 

7. 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. 
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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 и характерът на предвидените дейности 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.  

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 

2. Съгласно писмо с вх.№ КПД-11-37-(7)/24.02.2017г. на РЗИ – Смолян е 
изразено писмено становище, че реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху 
здравното състояние на населението на с. Змеица. 

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

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

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие. 

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

1. Съгласно писмо на община Доспат с вх. №КПД-11-37-(6)/24.02.2017г., в 
периода 07.02.2017 г.– 22.02.2017 г., е осигурен обществен достъп до информацията 
по приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло в сградата на общината. В писмото е посочено, че в 
законоустановения срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на 
предложението. 

2. Съгласно писмо на кметство Змеица с вх. №КПД-11-37-(8)/28.02.2017г., в 
периода 07.02.2017г. - 22.02.2017г., е осигурен  обществен достъп до информацията 
по приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло в сградата на общината. В писмото е посочено, че в 
законоустановения срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на 
предложението. 

3. Съгласно писмо на възложителя с вх. №КПД-11-37-(8)/28.02.2017г., в 
периода 07.02.2017г. - 22.02.2017г., е уведомена обществеността за 
инвестиционното предложение и информацията по Приложение №2, чрез 
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4. B cpoxa Ha o6ReflBaHnera il KbM Hacronu-Il4n MoMeHr a PLIOCB - Cuonnx He ca

nocrbnBanil Bb3paxeHut cpeuly peanh3aqhnra Ha npeAnoxeHueTo.

nPn n3nbrHEHl4E HA CIEAHhTE YCrlOBhf :

1. Aa He Ce EonyCKa 3aMbpcnBaHe C 6ntostt, cTpoilTenHu il npol43BoAcTBeHn

oTnaAbllt4 Ha cbceEHil nnou]]4, KaKTo v noBpexAaHe il yHl4l4OXaBaHe Ha

cbulecTByBalqaTa B cbceAHH TepeHt4 TpeBucTa, AbpBecHa u xpacToBa pacTuTenHocT.

2. Aa ce cna3Bar pa3nopeg6ure na Hape46ara sa ynpaBneHue Ha crpourenHl4re
oTnaAbqt4 n 3a BnaraHe Ha pequKnt4paHn cTpouTenHn Marepnanv B eTana Ha

crponTefl crBoTo Ha nfl ou-laAKaTa.

3. l-eHepupaHilre or 4efinocrra Ha o6ema ornagbqil Aa ce rpernpar cto6pasno
pa3nopeAbure Ha 3axoHa 3a ynpaBneHile Ha ornaAbql4.

4. Aa He ce AonycKa 3aycrBaHe n 3aMbpcf,BaHe Ha no.q3eMHoro t4 noBbpxHocrHoro
BoAHr4 Tena or 4eilxocrure no pea.nr3hpaHe I eKcnnoaraqhr Ha npeAnoxeHHero.

S.Ea ce noAaAe 3arBneHile Ao 5A 35P Snaroeerpag 3a n3AaBaHe Ha

pa3pellurenHo 3a nofl3BaHe Ha BoAeH o6err c qen 3aycrBaHe Ha ornaflbqHil BoEl4'

6.Aa ce h3rorBf,T Aocnera Ha nHcranupaHure xnaAunHu cbopbxeHuF B

cborBercrBne c u3hcKBaHhf,Ta Ha 3axoHa 3a qhcrorara Ha arnltocQepHtag Bb3Ayx'

7.llpu il3non3BaHe Ha xt,tM],tltHn Beu{ecrBa n cMecu sa gesnn$eKquF n noqucrBaHe,

xnacra$raqvpaHt B eAHa rflu noBeqe Kareropull Ha onacHocr, cbrnacHo Pernauenr EO

Ns1272t2008r. e neo6xoguMo cbu.ll,lTe .qa 6uAar cHa64enra c unQopMalll4oHHil nucToBe
ga 6eeonacHocr, B cborBercrBhe c n3ncKBaHVf,ra na flpunoxeHhe ll rcuu Pernauenr EO

190712006r. (REACH). CuxpaHeHhero Ha xt4Ml4r.|HHre Bel4ecrBa h CMecil Aa orroBape Ha

ycnoBilqra 3a cbxpaHeHhe, noco\.teHh e ran$opuaq[oHHl,tre nncroBe sa 6esonacHocr.

Hacronuloro peueHue ce orHacc caMo 3a KoHKpeTHO 3aABeHOTO npeMoxeHlle r B nocoqeHxt My Kanaqxrer'

Hacronuloro peu1eHue He orMeHfl 3aAbnxeHugra Ha Bb3noxurenn 3a x3nbnHeHue Ha h3llcKBaHlttra xa 3axoxa 3a ona3BaHe

Ha oKonHara'cpega /3OOC| u Apyru cneqxanHr 3aKoHr4 u noA3aKoHoBx HopMarxBHr aKToBe h He Moxe Aa cnyxx Karo

OCHOBaH1l1e 3a OTnaAaHe Ha OTTOBOpHOCTTa cbrna6H9 AeiCreaglara HOpMaTuBHa ypeA6a.

Ha ocxoeaxue qn,93, an.7 or 3OOG npu npoMnHa Ha Bb3noxHrenF, Ha napaMeTpure Ha xHBecrvlqHoHHoro

npeAnoxeHxe nnyt Ha HqKol,t or o6cronrencrsara, npx Kot4To e h3AaAeHo Hacronqoro peuleHxe' BL3noxrrensr }rnu HoBl4tr

Bb3noxrren rpn6ea cBoeBpeMeHHo aa yBeaoMh P]'locB' rp' cuonnx'
flpr,r xoxcrarupaHe Hex3nbnHeHre Ha ycnoBxrra x MepKuTe B peuJeHxeTo, Bl,lHOBHt'lTe nuqa HocnT oTroBopHocT no '{n'

166, r. 2 or 3axoxa 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa.
Ha ocxoeaxre .{n.93, ar.8 or 3OOC, Hacronuloro peueHxe ry6r npaexo geicrele, aKo B cpoK 5 roAuxt't or Aarara Ha

u3AaBaHeTo My He e 3anoqHano octl4ecTBtBaHeTo Ha XHBeCTIIqUoHHOTO npeMoxeHle'
peuexuero Moxe Aa 6uAe o6xaneaHo qpe3 Pl4OCB-CuonsH npeA Muxrcrupa Ha oKonHara cpeAa l'l aogute ulunn

npeA AAMxHxcTpaTxBeH cug - rp.Cuonnx e 14-AxeBeH cpol( or cuo6qaeaHeTo My Ha 3axHrepecoBaHlrre nhqa no peAa Ha

AgMr,rHxcrparxBHo-npoqecyanHut KoAeKc'

flara:02.03.2017r.

r4HX. EKATEP]4HA rAEXE
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