
Приложение № 2 
към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 
г., в сила от 12.02.2016 г.) 
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 
I. Информация за контакт с възложителя: 
 
1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)  
Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, 
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 
 
Фирма „Дудеви“ ООД, с ЕИК: 204582096 и седалище Софияс управители 
Димитър Дончев Дудев и Дончо Димитров Дудев 
 
2. Пълен пощенски адрес.  
София, ул. Дамян Груев 31, ет.2, ап4. 
 
3. Телефон, факс и e-mail. 
0888806052; eskko@abv.bg 
 
4. Лице за контакти. 
Димитър Дончев Дудев 
 
II. Характеристики на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението. 
 
Фирма „Дудеви“ ООД има намерение да закупи мобилна мандра с капацитет 
от 500 до 1000 литра за производство на сирене,кашкавал и кисело мляко 
отговаряща на националното и европейско законодателство.  Мандрата ще 
бъде направена по специална поръчка с голяма витрина през която  ще се 
наблюдават процесите на производство.  Към производствената част ще 
има помещение през, което да се извършва продажба. Фирмата ще 
разполага и с хладилен транспорт за дистрибуция.Суровината ще се 
получава от други млекопроизводители. 
 Мястото предвидено за тази дейност се намира в местност 
Кочорите в землището на с.Стойките, п.и №69345.6.31  . Мобилната мандра 
ще бъде ситуирана на предварително съгласувана с ОДБХ и гл. архитект на 
общината, площадка. В непосредствена близост е туристически обект 
„Махала Кочорите“, който от години привлича туристи с добро обслужване, 
различни атракции и не на последно място добра кухня. ИП на фирма 
„Дудеви“ ООД ще е част от вилното селище предвид участието на Димитър 
Дончев Дудев и в двете фирми (Ескко 2000 ООД собственик на „Махала 
Кочорите“ и „Дудеви“ ООД) . Мандрата ще бъде рекламирана като част от 
туристическите атракции и ще използва марката „Махала Кочорите“, 
която е запазена в Патентно ведомство и е собственост на Ескко 2000 
ООД . 
 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
Цел на проекта е да повиши качеството на живот на местното население и 



да осигури работни места на от 2 до 6 човека.  
Предвид вече съществуващата дейност на управителя на фирмата 
Димитър Дончев Дудев, а именно управление на курортен комплекс Махала 
Кочорите, който се намира в непосредствена близост до бъдещото 
местоположение на мобилната мандра, изграждането на същата ще 
подпомогне дейността на курортния комплекс, ще бъде разглеждана като 
туристическа атракция и ще задоволява необходимостта от млечни 
продукти за ресторанта на комплекса. 
 
3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)  
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта инвестиционното предложение и 
кумулиране с други предложения. 
 
Към настоящия момент не са известни други подобни инициативи, които 
съвместно с настоящата биха могли да създадат негативно кумулативно 
въздействие върху качеството на околната среда. 
 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 
Предвид местоположението и собствеността на имота в който ще се 
постави съоръжението не са разглеждани други алтернативи. 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 
временни дейности по време на строителството. 
 
Местоположението на обекта е имот п.и № 69345.6.31, местност Кочорите 
в землището на с.Стойките, община Смолян, обл. Смолян. Общата площ 
необходима за поставянето на съоръжението е 82,5 кв.м. Не са необходими 
временни площи за дейности свързани с поставянето на обекта.  
 
6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните 
процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 
приложение № 3 към ЗООС.  
 
Капацитетът на мобилната мандра е 500-1000л. мляко на ден. Процесите, 
които ще се извършват в мандрата са пастьоризация, заквасване, 
подсирване, зреене и съхранение на готовата продукция. В процесът на 
работа няма да бъдат използвани никакви опасни вещества описани в 
Приложение 3 към ЗООС.  
Мандрата е модулна и ще бъде доставена в завършен вид, като така няма 
да бъдат извършвани строителни дейности. 
Ще се произвеждат следните асортименти при различна седмична 
производствена програма: 
   – Сирене в опаковка пластмасови кутии по 8,0кг.- 5 работни дни в 
седмицата-1500л.мляко– 210кг.готов продукт на ден – 1050кг.г.п.на седмица. 
   – Кашкавал в опаковка вакуум плик по 1.0кг.- 1 работен ден – 500л.мляко – 
готов продукт на ден 45кг. – готов продукт на седмица 45кг. 
   – Кисело мляко опаковки 0.4-0.5кг. – 3 работни дни в седмицата – 
500л.мляко – 500кг.г.п.на ден – 1500кг.г.п.на седмица. 
 



 
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
 
Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. 
 
 
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 
 
За реализацията на инвестиционното предложение, не се предвижда 
строителство, тъй като мобилната мандра ще бъде доставена в завършен 
вид. За поставянето на мобилната мандра ше бъде отлят малък бетонов 
фундамент. 
 
9. Предлагани методи за строителство. 
 
Не се предвиждат стрителни дейности, освен отливането на малка 
бетонова площадка, върху която ще бъде поставена готовата мандра.  
 
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията.  
 Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ водопровод на 
базата на договор с ВиК. Мандрата ще се постави на терен, предварително 
одобрен, в който е наличен обществен водоизточник , осигуряващ 
необходимото количество течаща вода, отговаряща на изискванията на 
Наредба № 9 от 2001год. За качеството на водата  за питейни нужди.   
 
 
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на 
третиране. 
 
- Предвиждат се минимално количество отпадъчни води, които могат да се 
разделят на два потока. Единият е около 0,2-0,3 м³ дневно за измиване на 
помощенията, амбалаж и оборудване, който евентуално може да е замърсен 
с мазнини, като в него са включени и около 0,08 м³ битово фекални води. 
Другият поток 0,3-0,4 м³ на един пастьоризационен цикъл служи за 
индиректно охлаждане на млякото, като водата не се замърсява и може да 
се използва за напояване на площи или животни. Отпадъчните води, ще 
бъдат отвеждани в пречиствателна станция, която ще бъде заустена в 
съществуващо дере с постоянно отичаща се вода. Тази пречиствателна 
станция ще бъде биологична BIO CLEANER BC4 Comfort на производител 
ENVI-PUR, Чехия. Технологията на пречиствателната станция е 
продължителна аераци, аеробна стабилизация на утайката. 
 
Отпадъците, които се предполага да се генерират са течни и твърди. 
- Течни. Като отпаден продукт от производството на сирене и кашкавал, 
суроватката/ ЦВИК / се използва за производство на извара и при храненето 
на животните в стопанството. За гарантираното и усвояване, 
инвеститорът ще сключи договори със свиневъди от региона. 



- Твърдите, това са групови опаковки - полиетиленови или хартиени, с 
количество под 2 - 3 кг. дневно. Третират се като се събират разделно, 
според създадените в общината условия. В HACCP плана на предприятието 
ще има изписана процедура за манипулация с отпадъците. 

 
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда. 
  – Ще се следи да не се замърсяват  повърхностните и подземни води от 
дейностите на ИП. 
  – Пречистените отпадъчни води ще се заустват  само  след провеждане на 
процедура  и получаване на разрешение от БДИБР Пловдив. 
  – Ще се изгради пречиствателно съоръжение BIO CLEANER  BC4  Comfort , 
което да пречисти отпадъчните води до необходимата степен. 
  – Ще се поддържа постоянно пречиствателно съоръжение в нормално 
експлоатационно състояние. 
 
 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив 
на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).  
 
Не са очаквани и не са планирани такива дейности. 
 
 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение. 
 
Мандрадата ще бъде изградена в съответствие със Закона за храните и 
разрешение от БДИБР – Пловдив за заустване на отпадъчните води.  
 
 
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
При спазване на заложените мерки не се очаква замърсяване и дискомфорт на 
околната среда. 
 
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 
Риск от аварии и инциденти. 
 
Няма описани или очаквани подобни рискове поради малкия капацитет на 
предвидената мобилна мандра. 
 
III. Местоположение на инвестиционното предложение 
1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на 
инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, 
природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в 
близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 
Имотът,в който се предвижда да се реализира ИП, се намира извън границите 



защитена територия и защитена зона по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.Най близко 
разположена  защитна зона е:BG0001030“Родопи-Западни“ отстояща на около 
2.94км. 
 
 
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 
площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 
планирани ползватели на земи. 
Имотът е нает от възложителя,съгласно договор за наем от 
26.05.2017година,акт№114,том I /2017год. 
 
 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 
 
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни 
зони, уязвими зони, защитени зони, 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.; Национална екологична мрежа. 
ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници ПБВ или 
водоизточници на минерални води. 
ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 
наводнения в ИБР и не попада в зони които могат да бъдат наводнени. 
 
4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 
природните ресурси. 
Не се очаква да се нарушат качеството регенеративната способност  на 
природните ресурси. 
 5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 
местоположение. 
Предвид факта, че имотът е отдаден под наем на възложителя, не са 
разглеждани други алтернативи за местоположение. 
 
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 
възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 
предложение): 
1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, 
земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, 
водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното 
разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 
територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и 
очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, 
различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни 
източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично 
модифицирани организми. 
ИП е извън границите на населени места или  на 4км.от с.Стойките и на 1км.от 
к.к.Пампорово. 
 
Не се очаква нито едно от гореописаните негативни въздействия при 
реализацията и експлоатацията на мобилната мандра поради малкия й 



капацитет, от една страна и високотехнологичния начин на производство, 
използването само на ествествени суровини и материали. Реализацията на 
обекта ще им благоприятно икономическо въздействие върху територията 
на община Смолян. 
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 
включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 
предложение. 
 
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното 
предложение, се намира извън границите на защитена територия по 
смисъла на ЗЗТ, както и извън границите на защитена зона по смисъла на 
ЗБР около 2.94км. ИП е извън границите на населени места или  на 4км.от 
с.Стойките и на 1км.от к.к.Пампорово. 
 
 
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно - и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 
Въздействието е временно и обратимо до съществуването на обекта. 
 
 
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 
места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 
ИП е извън границите на населени места или  на 4км.от с.Стойките и на 1км.от 
к.к.Пампорово. 
 
5. Вероятност на поява на въздействието. 
 
Няма негативно въздействие. 
 
 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 
 
Няма негативно въздействие. 
 
7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в 
инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или 
компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда 
и човешкото здраве. 
При спазване на набелязаните мерки от БДИБР-Пловдив 
 
не се очаква отрицателно въздействия върху околната среда и хората и 
съответно не се предвиждат мерки за тяхното преодоляване. 
 
8. Трансграничен характер на въздействията. 
 
Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на 
въздействията. 


