
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: 

 От Ивайло Стойчев Данчев и Димитър Стойчев Данчев 

с. Момчиловци, ул.”Изгрев” № 18, община Смолян, област Смолян  

чрез пълномощник арх.Мариана Атанасова Перфанова 

Пълен пощенски адрес:4700, гр.Смолян, община Смолян, ул.”Миньорска” № 3 

e-mail:mariana_per@abv.bg 

Лице за контакти: арх.Марияна Перфанова – тел.: 098 623 772 

 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението. 

          Инвестиционното намерение е ново,като към момента  имота   е с начин 

на трайно предназначение - земеделски и начин на трайно ползване-ливада и няма 

реализирани сгради в него. 

        Предвижда се бъдещо изграждането на две нови сгради за предприятие за 

добив и преработка на мляко .С влизането в сила на ПУП и след промяна на 

предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди ще се обособи  ново 

УПИ 49014.16.406 - за производствени и складови дейности-преприятие за добив и 

преработка на мляко в предимно производствена зона (Пп) с нискоетажно 

застрояване със следните показатели: застрояване от 1 до 3   етажа и височина на 

кота стреха до 10м.,макс.% на застрояване - 80%, макс.кинт.2,5; мин.%  на 

озеленяване - 20%. 

          Имотът е извън регулационните граници на с.Момчиловци, община Смолян. 

ПИ  49014.16.406 е в съседство в западна посока с републикански път III-8631 

/Момчиловци-Виево/-/Лъки-Рожен/  в отсечката от км 0+563 до км 0+568-дясно.От 

север граничи  с ПИ 49014.16.409-общинска територия с начин на трайно ползване-

„за селскостопански,горски,ведомствен път“. 

Транспортното обслужване  на новообразуваното УПИ …-406- за 

производствени и складови дейности - предприятие за добив и преработка на мляко  

ще се  извършва от съществуващия селскостопански път, който се включва в 

републикански път III-8631 при км 0+573 - дясно  от външната страна и се 

урегулира. За настоящата пътна връзка има предварително съгласие от ОПУ – 



Смолян, съгласно Писмо с Изх.№94-00-89 от 09.08.2017г. и приложен Протокол за 

оглед от 09.08.2017г. 

         Също така достъпа до имота за обслужване на бъдещата кравеферма, която ще 

се разположи в южната част на имота може да се осъществява и от юг,  от 

съществуващия селскостопански  път - общинска собственост. 

        В имота се предвижда изграждането на две основни сгради: 

• СГРАДА  1: МАНДРА  С ДЕГУСТАЦИОННА ЗАЛА И ПАНОРАМНА ТЕРАСА  ЗА 

ПОСЕТИТЕЛИ  

         

• СГРАДА 2: КРАВЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 40 КРАВИ С ОБОСОБЕНИ РОДИЛНО 

ОТДЕЛЕНИЕ, МЛЕКОСЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ, САНИТАРНО-БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛОЩАДКИ 

        Предвижда се  изграждане на  торище за суха тор,оградено и покрито с навес,  

изгребна безоточна яма за течната тор и изгребна безоточна яма за битово –

фекалните води от санитарните възли в сградите.  

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Необходимостта от реализацията на инвестиционното намерение произтича от 

трайни и дългосрочни намерения на инвеститорите да развиват високопланинско 

земеделие и отглеждане на едър рогат добитък – по-точно от вида Българско 

родопско говедо. 

Основни фактори за успех на проекта са: географското разположение на 

предприятието спрямо суровината, както и организирането на перфектна логистика.  

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за 

реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за това се 

състоят в следното: 

- имотът е разположен в климатично и релефно позитивна среда; 

- теренът е добре транспортно обезпечен; 

- имотът е разположен в землището на с.Момчиловци, извън неговите 

регулационни черти; 

- в района има изградена  инженерна инфраструктура; 

- имотът не попада в обхвата на защитени територии и зони; 

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма 

да бъдат нарушени.  

 

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. 

 

Настоящото инвестиционно намерение няма връзка с други съществуващи и 

одобрени с устройствен план дейности.  

 

3. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

 

Не са разглеждани алтернативи, относно местоположението на предприятието 

за добив и преработка на мляко, тъй като имотът, в който е разположено е 

собственост на инвеститора и отговаря на всички необходими условия за реализация 

на инвестиционното намерение. 

 

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

 

 Обектът ще е ситуиран в ПИ 49014.16.406, с.Момчиловци, община Смолян,  

на който инвеститорът е собственик и отговаря на всички условия за успешното 

реализиране на начинанието. За същия имот се предвижда отреждането на УПИ …-

406- за производствени и складови дейности-преприятие за добив и преработка на 

мляко. Общата площ на имота е 2 015 кв.м.  

Не са необходими допълнителни временно използвани площи по време на 

строителството - то ще бъде изцяло в рамките на съществуващия имот. 

 

  

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. 

           В североизточната част на имота се предвижда ситуиране на: 

СГРАДА  1: МАНДРА  С ДЕГУСТАЦИОННА ЗАЛА И ПАНОРАМНА ТЕРАСА  ЗА 

ПОСЕТИТЕЛИ 

      В обособената част от Сграда 1–„Мандра“ се предвижда производство на 

кисело мляко, сирене и кашкавал. Предвижда се обособяване на производствена 

зона в приземния етаж на сградата и демонстрационна зона с достъп за посетители, 

които ще имат достъп да наблюдават производствените процеси и зоните на 

зреенето на видовете  еко и натурални продукти.      



         На нивото над мандрата се предвижда изграждането на панорамна тераса  с 

живописна гледка към с.Момчиловци и магичната Родопа планина, както и 

дегустационна зала с кафе - аперитив с кътове за отдих и почивка за посетителите и 

санитарно - битова зона за персонала. За да се насладят туристите на 

биопродуктите, на чистия кристален въздух и уникалната природа се предвижда 

тераса с гледна на 360º, която ще се проектира над дегустационната зала, където 

вкусът на Родопското кисело мляко, символ на дълголетието има различен вкус.    

Застроената площ на сградата ще е около 200 кв.м, а разгънатата застроена площ на 

цялата сградата ще е около 500 кв.м. 

Капацитета е съобразен с реалните възможности за добив на мляко във 

фермата, в зависимост от млеконадоя от животните в период на лактация. 

 В цеха ще се реализира следната работна програма: 

 

 

        Таблица 1 Работна програма 

 

№ 

по 

ред 

                         

Количества                     

Мляко, продукти  

Работн

и дни 

Мляко, L (max) Продукти, kg (max) 

за ден годишно за ден годишно 

1 Мляко краве 210 200 42 000  -  - 

2 Продукти:  

2.1 

2.2 

2.3 

Б.С.С. 

Кисело мляко 

Кашкавал 

70 

70 

70 

200 

200 

200 

14 000 

14 000 

14 000 

30  

200 

20 

2 100 

14 000 

1 400 

3 Вторични продукти: 

3.1 Суроватка 140  -  - 105 14 700 

       

 

 Описание на технологичния процес. 

 

   Приемане на млякото  

 

Добитото краве  мляко първо се изследва за наличие на инхибитори на място в 

самата ферма, собственост на инвеститора и след установяване на отсъствие на 

инхибитори, млякото се транспортира до производствения цех за преработка.  

Доставеното в цеха краве мляко в гюмове с капаци, се приема в приемна зала 

(2.), като гюмовете един по един се изсипват в млекоохладителна вана (2.3) на 

входа на която е поставена филтрираща тъкан. 



 След приемане на цялото количество мляко, празните гюмове се измиват в 

участъка за изпиране и дезинфекция (3.) в двусекционната вана (3.1) и се отправят 

обратно към фермата. 

  По време на престоя на приетото мляко в млекоохладителната вана (2.3) се 

извършва окачествяване по показателите: киселинност, масленост, белтък, 

температура и ферментационна способност – чрез лабораторното оборудване 

(апарат за изследване на физико-химични показатели и лабораторна стъклария), 

разположено в и на лабораторен плот с шкаф (2.4).  

  След положителен резултат от ферментационната проба, охладеното до 6°С 

мляко от млекоохладителната вана (2.3) се прехвърля в многофункционалния съд 

(4.1) посредством мобилна помпа (2.2). Тази процедура се извършва независимо, че 

млякото не е сборно и е добито в собствената ферма. 

 

           Топлинна обработка на млякото 

 

 Цялото количество мляко, прехвърлено в многофункционалния съд (4.1), се 

подлага на топлинна обработка при следните режими: 

- Б.С.С.:   6° → 72°(задръжка 15 min)  → 35°С 

- Кисело мляко: 6° → 94 °(задръжка 20 min)   → 45°С     

- Кашкавал:  6° → 68°(задръжка 15 s)  → 35°С 

 

  Производство на Бяло саламурено сирене (Б.С.С.). 

 

 Пастьоризираното и охладено до температурата на подсирване мляко от 

многофункционалния съд (4.1) се подава във вана-количка (4.2), застлана с цедка и 

полиетиленово платно.  

 Във ванa-количкатa (4.2) се извършват процесите:  подсирване на млякото, 

нарязване и обработка на подсирката, формиране на сиренината, пресуване на 

сиренния пласт, нарязване на сиренния пласт и осоляване на сиренните късове.  

 Отделената суроватка от вана-количката, се събира в пластмасови кофи и се  

транспортира ръчно до резервоар за суроватка (9.3), откъдето периодично се 

евакуира в транспортни съдове (гюмове), за да бъде използвана като храна за 

свине.  

 Първоначално соловия разтвор с концентрация 22% се подготвя във ваната за 

изпарване (4.4), която при производството на бяло саламурено сирене играе ролята 

на солеразтворител. Подготвеният солов разтвор се подава към вана-количката (4.2) 

чрез мобилна помпа (2.2), откъдето след завършване на цикъла на осоляване (12 h) 



се събира в пластмасов бидон с плътно затваряем капак за повторна употреба след 

опресняване и дoбавяне на сол. 

 Осолените сиренни късове се нареждат в платмасови кутии или кофи и се 

внасят в залата за дребна разфасовка (8) за предварително зреене (повишаване на 

киселинността) при темпертаура 18°С. 

 След преминаване процеса на предварително зреене кутиите се доливат със 

солов разтвор с концентрация 10%, подготвен в пластмасова кофа (10 L), затварят 

се плътно и се внасят в хладилната зала сирене (5) при температура 12÷14°С. 

 След приключване процеса на зреене (45 дни) сиренето се внася в залата за 

съхранение на готова продукция (7) при температура 2÷4°С.  

 Готовото Бяло саламурено сирене, след проверка на физико-химичните и 

органолептичните му показатели се отправя за реализация придружено от търговски 

документ. 

 

 Производство на кисело мляко 

 

Пастьоризираното и охладено до температурата на заквасване (45-46°С) овче 

мляко от многофункционалния съд (4.1) се заквасва директно в него с DVS култури 

за кисело мляко и се разфасова ръчно посредством разливащо устройство монтирано 

на изхода на съда (неръждаем кран) в пластмасови бурканчета с плътно затваряеми 

капаци с винт и се нареждат в пластмасови каси. 

Напълнените и затворени бурканчета кисело мляко се внасят в термокамера 

при температура 45°С, в която престоява до пълната му коагулация. 

Коагулиралото мляко се изважда от термокамерата и се прехвърля в залата за 

охлаждане и съхранение (7) при температура 2÷4°С, в която остава до момента на 

експедицията. 

Киселото мляко се експедира след контрол на физико-химичните и 

органолептичните му качества придружено от търговски документ. 

 

Производство на кашкавал 

 

 Млякото, необходимо за производство на кашкавал, се прехвърля от 

млекоохладителната вана (2.3) в многофункционалния съд (4.1), където най-напред 

се пастьоризира (при по-горе посочения температурен режим в т. 3.3.2.), след което 

се охлажда до температурата на подсирване (35°С). 

 В многофункционалния съд (4.1) се извършват следните процеси:  

- подсираване на млякото, нарязване на подсирката, разбъркване на сиренните 

зърна и суроватка, и „изпичане” при температура 39÷41°С.  



 След приключване на процеса, сместа от сиренни зърна и суроватка се подава 

към вана-количката (4.2) предварително застлана с филтрираща тъкан (цедка), в 

която сиренните зърна се отцеждат, а отделената суроватка се събира в пластмасови 

кофи и се прехвърля в резервоар за суроватка (9.3). 

 След формирането на сиренен пласт и пресуването му във вана-количката 

(4.2), сиренния блок, който се получава, се нарязва се оставя за чедеризация. 

 Чедеризиралата сиренина, след допълнително нарязване на по-малки късове, 

се подава в резачката за чедеризирала сиренина (4.6).  

 Така получените пластини сиренина се подлагат на „изпарване” със солов 

разтвор с концентрация 14÷16% и температура 72÷74°С във вана за изпарване 

(4.4). Омесването на изпарената сиренина се извършва ръчно върху 

манипулационна маса (4.5), след което сиренното тесто се поставя във форми с 

различна големина и геометрия. 

 Получените пити кашкавал се нареждат на стелажи (6.1) за предварително 

зреене в продължение на няколко дни, като всеки ден се обръщат и подсушават 

(„обдухване”) при температура 10÷12°С и влажност на въздуха 80%. 

 Питите кашкавал, преминали етап на предварително зреене, се поставят в 

пликове от полимерно фолио и се затварят чрез вакуум опаковъчна машина (8.3).  

 Опакованите пити кашкавал се внасят обратно в залата за зреене (6) при 

температура 10÷12°С. Първоначално питите се поставят на един ред, а в 

последствие, в зависимост от твърдостта на кашкавала, питите могат да бъдат 

нареждани до три броя една върху друга. След преминаването на цикъла на зреене, 

готовият кашкавал се прехвърля в залата за съхранение (7) при температура 2-4°С. 

 Готовият кашкавал, след проверка на физико-химичните и органолептичните 

му показатели и оценка на опаковките се отправя за реализация придружено от 

търговски документ. 

В цеха за деня се работи само един вид продукт съгласно производствената 

програма. 

 

  Дребна разфасовка 

 

 Партиди от продуктите, предназначени за разфасоване в полиетиленови 

вакуум-затворени опаковки с различен грамаж, се внасят в отделението за дребна 

разфасовка. 

- Б.С.С. - отваряне на масовите опаковки, отцеждане и темпериране; 

- Кашкавал - отстраняване на опаковките на големите пити кашкавал и 

темпериране; 



 След подготовката на партидите чрез вакуум-опаковъчната машина (8.3) и 

електронна етикетираща везна (8.2) на плота (8.1), продуктите се порционират, 

опаковат и поставят в кашони. 

 Картонените опаковки, пластмасовите кутии за сирене, пластмасовите 

кофички и капачки за кисело мляко, както и пликовете за вакуум опаковки и 

етикети за етикетиращата везна се съхраняват в помещението за дребна разфасовка 

в шкафове (8.3) и върху дървен палет.    

В отделението за дребна разфасовка за деня се работи само един вид 

продукт. 

Експедирането на готовата продукция се извършва по реда на поставянето на 

продуктите в новите опаковки. 

 

   Миене и дезинфекция 

 

 След приключване на производствения процес за деня многофункционалния 

съд (4.1) се запълва с вода която се подгрява и към нея се прибавя необходимото 

количество натриева основа за получаване на 1,2 % разтвор. 

 След алкалното миене съоръжението се изплаква обилно с вода, а миещият 

разтвор може да бъде съхранен в пластмасов бидон за повторна употреба. 

 Част от оборудването, подовете, стените, пособията, филтриращите тъкани, 

полиетиленовите платна, формите и мобилните етажерки на стелажите се измиват 

ръчно на обособени за тази цел места – участък за изпиране и дезинфекция (3), с 

миещи и дезинфекционни препарати, разрешени за използване в хранителната 

промишленост, които се съхраняват в неръждаем шкаф (9.1) и се внасят в участъка 

за изпиране и дезинфекция (3) и производствено помещение (4.) след приключване 

на производствения процес. 

 

    Организация на работата 

 

 В цеха съгласно технологичния процес, ще се работи на едносменен режим с 

персонал от 2 жени за които са изградени санитарно-битови  помещения. 

 Дневните дажби се внасят еднократно в производствените помещения, 

съгл.т.3.5.1, като някои от тях (химикали, дезинфекционни препарати) се 

съхраняват в неръждаем шкаф (9.1). 

 За движението на суровините, материалите и готовата продукция са приети 

следните процедури. 

 

 



Преди започване на работа се внасят: 

 

 - Допълнителни суровини – сол, закваска, мая, калциев двухлорид; 

 - Опаковъчни материали – полиетиленови пликове, етикети, кутии; 

 - Миещи и дезинфекционни материали; 

 

 След свършване на работа се транспортират до залите и шкафовете за съхранение: 

 - Готовата продукция; 

 - СЖП. 

 

Охрана на труда 

 

 В цеха се изгражда система за охрана на труда, включваща съставянето на 

инструкции по безопасна работа на всяко работно място и провеждането на 

встъпителен и периодичен инструктаж на персонала. 

 Особено внимание се обръща на работата с всички съоръжения, захранвани с 

електрическа енергия и специфичните условия на експлоатация на някои 

технологични машини – многофункционален съд, резачка за чедеризирала сиренина 

и вана за изпарване. 

 При възникване на пожар или природно бедствие, веднага се уведомяват 

специализираните звена на гражданска защита и цеха се напуска съгласно 

евакуационната схема. 

 

Екологична оценка 

 

 При производството на продуктите, съгласно работната програма не се 

отделят вредни и лошо миришещи вещества, които да замърсяват околната среда. 

 Разтворите, които се използват за миене и дезинфекция са с ниски 

концентрации, като минимални количества от тях се изхвърлят в канализационната 

система след десетократно разреждане, а при тяхната подмяна преди изхвърляне, 

задължително се неутрализират. 

 Като цяло, след изграждане и въвеждане в експлоатация на мандрата, 

съгласно параметрите, залегнали в проекта, екологичната обстановка в района, в 

който е построена, няма да се промени. 

    В южната част на имота се предвижда ситуиране на СГРАДА 2: КРАВЕФЕРМА 

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 40 КРАВИ С ОБОСОБЕНИ РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 

МЛЕКОСЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ, САНИТАРНО-БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНИ 

ПЛОЩАДКИ 



 

 Обектът се изгражда като специализирано животновъдно предприятие за 

производство на мляко, тип ферма за оборно пасищно отглеждане на крави с 

необходимата инфраструктура, сеновал за био обезпеченост, торище, помещение за 

съхранение на млякото, сухостойни, родилни боксове и санитарно-битови 

помещения. 

Предвижда се изграждането на сграда със застроена площ около 350кв.м и 

разгъната застроена площ около 700 кв.м, тъй като на второ ниво се предвижда 

изграждане на сеновала.  

Проектирани са боксове за 40 бр.крави, родилни боксове, боксове за мъжки и 

женски телета, изолаторно за болни животни и помещение за съхранение на 

фуражи. Оформена е зона със санитарно битови помещения и стая за почивка за 

персонала. В сградата ще се отглеждат крави от породата Българско родопско 

говедо /БРГ/.  

Изкопните работи  във връзка със строителството ще са с дълбочина до 1,5 м. 

за изграждане на фундаментите на сградите и не се предвижда използването на 

взрив. 

        Производствено - отпадъчните води от мандрата ще бъдат минимални. 

Съгласно технологичното задание, получените отпадъчни течности при 

производството на сирене, сиренови продукти и кисело мляко - суроватка  ще се 

събира в съдове и ще бъде използвана за храна на животните в кравефермата в 

имота.  

Единствените отпадъчни води, които  ще се формират при измиването на   

млечните вани и другите спомагателни съдове към производството ще се отвеждат 

към мазниноуловител, предвиден да се монтира на изход на канализацията към 

производствената част. Тяхното дневно водно количество е около  Q=88 l/d  или 

Q=0,09 m3/d, включително използването на миещи  разтвори.  

 

Битово-отпадъчни водни количества - Мандра 

 

В таблицата са определени необходимите питейно-битови количества  

Табл.1 

 

М 

 

консуматор 

qmaxd maxh 

qно qнг Qо.в изч. Qг.в. изч. qно qнг Qо изч. 

Qг 

изч. 

4 раб 25 12 100 48 12 5 48 20 

10 посетит 20 15.8 200 158 20 15.8 200 158 

Qmaxd 300 206     248 178 



Qmaxd m3/d m3/d     l/h l/h 

Общо  0.3 0.206     248 178 

 

Въз основа на изчислените необходимите питейно-битови количества се 

получават:  

 

Дневно отпадъчно количество- Qопт.б.д=0.9 x Qмакс.д = 0.9 x 0.3=0.27 m3/d 

 

Годишно отпадъчно количество Qопт.б.г= Qмакс.д х 364=  0,27*365 = 98.6 m3 

 

Битово-отпадъчните води от мандрата се предвижда да се отвеждат до 

водоплътна изгребна яма. Обемът на ямата е изчислен за времепрестой  на  

отпадъчната вода в нея  Т=35 дни. Оттук обемът на ямата се определя: 

 

 Vмакс.=Тх Qопт.б. д= 35 х( 0,27+0,05* ) =11.2 m3  

 

Приемаме изгребна яма с размери V=12 m3 – водоплътно полимерно 

съоръжение – тип контейнер, снабдено с входна шахта и възможност за монтаж на 

входна тръба и тръба за отдушник. 

 В изгребната яма ще се заустват и отпадъчните води от производствената 

дейност на мандрата, след като предварително са преминали през 

мазниноуловителя. 

Възложителите на обекта са сключили Договор №10 от 15.11.2017г. с 

действащия в района ВиК оператор за извозването на събраните количества 

отпадъчни води до ГПСОВ – Смолян . 

  

Производствено-отпадъчни водни количества -  Кравеферма 

  

В таблицата са определени необходимите питейни количества вода за 

кравефермата 

Табл.2 

 

№ Консуматор / 

Производствена 

дейност 

Разходна норма за 

денонощие , 

l/денонощие/живот

но, l/дейност 

Брой / 

кв.м 

Изчислит

елни 

количест

ва ,  l/d 

Изчислителни 

количества ,  

m3/d 

 

1 Млекодайни крави 80 40 3200 3.2 

2 Телета 20 5 100 0.1 



3 Приготвяне на 

фуражите 

10 40 400 0.4 

4 Нужди на 

персонала/ПБН/ 

25 2 50 0.05 

   ОБЩО 3750 3.75* 

 

Табл.3 

Отпадъчни водни количества 

1 Миене на съдовете и 

инсталациите 

60   60 0.06 

2 Измиване на вимето 

и чистене на оборска 

тор 

10 40 400 0,04 

3 Почистване на 

помещенията и 

дезинфекция , кв.м. 

5,85 300  1800 1,8 

 ОБЩО 1588 1,85 

 

*Отпадъчните количества вода от персонала се включват към битово-отпадъчните 

води в изгребната яма. 

 

Въз основа на изчислените по - горе  количества определяме : 

 

Годишно отпадъчно количество  Qопт.п.г= Qмакс.д х 364=  1,85 *365 = 676,8 m3 

  

 

Полета и лъчения – не се очакват. 

Електромагнитни полета и радиоактивни лъчения – не се очакват. 

Пожарна безопасност – ще се приложат всички строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. Обекта ще бъде обзаведен с 

пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари. 

 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура – 

транспортна, комуникационна, енергийна, тъй като имотът на инвеститора е 

достъпен по отношение на съпътстващата инфраструктура. 

 



8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

1. Изготвяне на ПУП, одобряване и издаване на виза за проектиране – м. ХІ-ІV. 

2018г. 

2. Одобряване на изготвените инвестиционни проекти съгласно ЗУТ – м.ІV.2018г. 

3. Срок за извършване на СМР по изграждане на обекта – м.VІІІ-ІХ. 2018г. 

4. Въвеждане в експлоатация – м.VІ – ХІ. 2018г. – по етапно 

 

9. Предлагани методи за строителство. 

 

Подовете, стените и таваните на помещенията ще се обработят с подходящи 

да функцията на сградата материали с необходимата устойчивост. 

Ограждащите стени са от тухла с d=25см., покрити с топлоизолация EPS 

10см., над които се предвижда минерална /полимерна/ мазилка, поставена върху 

фирмен грунд. Стоманобетонната конструкция по сградата е покрита със същата 

изолация EPS 10см., защитена с полимерна мрежа и минерална /полимерна/ 

мазилка. 

Долната повърхност на еркерите е топлоизолирана c XPS 12 см. По терасите, 

над отопляеми помещения е предвидена същата изолация. По покривите е 

предвидена топлоизолация с минерална вата – 14 см. По подовете на отопляемите 

помещения в полуподземния етаж е предвидена топлоизолация XPS 5 см.  

Покривната покривка на скатните покриви ще се изпълни с керемиди. 

Терасите ще се хидроизолират с битулин върху армирана циментова замазка. 

Покриват се с външни теракотни плочи. Около полуподземния етаж е предвидена 

хидроизолация. 

По фасадите, над топлоизолацията ще се постави защитна мрежа с минерална 

/полимерна/ мазилка. 

Предвидена е алуминиева дограма със стъклопакети за приземния и дограма с 

PVC профили и стъклопакети за първи етаж и обособения кът за наблюдение на 

панорамната площадка. 

В обемната композиция на сградата е търсено единство и пластичност на 

въздействието в хармония с околната среда. Наслагването на скатни покриви с 

различна височина смекчава обемите. 

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията.  



 Във фазата на изграждане на обекта ще се използват стандартни строителни 

материали – тухли, вар, вода, пясък и др. при изпълнение на дейностите по обратно 

засипване ще бъде използван заместващ инертен материал – пясък, филц, баластра, 

а изкопаната пръст ще бъде оползотворена при оформяне на вертикалната 

планировка на обекта. 

 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на 

третиране. 

 

По време на строителството се очаква да се формират: 

Смесени отпадъци от строителни материали 

с код 17.09.04 и  неопасни свойства 

начин на т                    начин  на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи 

място 

Земни маси – от изкопни работи 

с код 17.05.04 и неопасни свойства  

начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи 

място на излишните земни маси и за обратна засипка 

По време на експлоатацията се очаква да се формират:  

     Смесени битови отпадъци 

с код 20.03.01 и неопасни свойства     

начин на третиране - събиране в специализирани контейнери и извозване на 

договорни начала от лицензирани фирми. 

     Отпадъци от производствената дейност   

**Като  се има в предвид, че животните ще прекарват повечето време на 

открито – на пасищата, които стопанисват Възложители и само 3-4 месеца в 

годината/ при неблагоприятни зимни условия ще се отглеждат без паша, то 

излъчените в помещението торови маси се очаква да бъдат  

Qопт.пр.год = 0,66 *676,8 = 446,69  или около  450 м3  годишно. 

Възложителите на обекта притежават необходимите  пасища  за свободната 

паша на животните. За допълнително наетите селскостопански площи има 

представени договори за ползването им.  

При прилаганата технология торовите маси ще бъдат смесени течно 

кремообразни. Безопасното им отвеждане от помещението ще се извършва 

перманентно с помощта на специализирана за целта техника – верижно планков 

транспортьор, движещ се по тороотводни канали.  

Отвеждането от помещението към торището ще се извършва по тороотводен 

канал, ситуиран в края на помещението, където е технологично свързан с верижния 



планков транспортьор. Торището с необходимия обем ще е ситуирано 

непосредствено до сградата и ще бъде оградено с метална ограда и мрежа, за да се 

избегне случайната възможност да попаднат в него блуждаещи животни и хора.  

През периодите с интензивни валежи ще бъде покривано с полиетиленово 

покривало, за да се избегне прекомерното му напълване. Всички  съоръжения, които 

имат контакт с торовите маси ще са изградени от сулфатоустойчив, водоплътен 

бетон.  

Необходимият срок за съхранение при оборно пасищно отглеждане е 4 

месеца. Това предполага необходим капацитет за съхранение  около  170 м3. В този 

капацитет са предвидени около 20 м2 резервен такъв за покриване на нуждите при 

неблагоприятни климатични условия и невъзможност да бъдат разпръскани в 

предвидените срокове събраните торови маси.  

Безопасното отвеждане и разпръскване на торовите маси ще се извършва 

със специализирана за целта техника - специализирана тороразпръскваща цистерна 

в благоприятните сезони на годината на селскостопанските площи, стопанисвани от 

инвеститорите.  

Предвидената цистерна ще е с изместена тежест на оста, за да е подходяща 

за наклоните, характерни за терена в района на разпръскване. Разпръскването ще е 

съобразено с изискванията, описани в заповед РД 09-157/14.03.2014 на 

министерството на земеделието и РД – 267/01.04.2014 на Министерството на 

околната среда и водите. 

 

 Продължителност на съхранение на течния оборски тор 

 

Торището ще представлява водоплътно стоманобетоново съоръжение, подробно 

описано по-горе, с общ обем 190 м3, включващо и  20 м2 резервен обем.  

Съгласно направените изчисления за обема на отпадъчните торови маси се 

получава, че техния времепрестой/продължителността на съхранението му  е :  

Т макс = 170 м3 : 1,85 м3/ден =  91,89 ≈ 92 дни 

 

Минимален брой изпразвания на торището за  година 

N = 365 : 92  = 3,96 ≈ 4  бр. 

 

Събраните торови маси ще бъдат разпръскани със специализирана за целта 

техника - специализирана тороразпръскваща цистерна в благоприятните сезони на 

годината на селскостопанските площи стопанисвани от възложителите, за които се 

представят договори за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на 

земеделски общински земи от общинския поземлен фонд.  



 

 

Очаквани отпадъчни  количества по 

вид  

дневно  

 m3/d 

годишно 

 m3 

Битово отпадъчни води 0,32 117 

Производствено-отпадъчни води 1,20 450 

Максимален времепрестой на  акумулираната тор в 

съоръжението /бр.дни   
92 

 

 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда. 

 

№ мерки 

Период/фаза 

на 

изпълнение 

резултат 

1. По време на строителните работи да 

не бъдат засягани терени, извън 

площадката 

строителство Опазване на компонентите 

на околната среда 

2. Изготвяне, съгласуване с 

отговорните институции, 

реализиране и докладване на 

резултатите от изпълнението на 

План за управление на строителните 

отпадъци 

строителство -Опазване компонентите на 

околната среда 

-Намаляване на 

количествата депонирани 

отпадъци 

3. Да се проведе инструктаж на 

работниците по отношение на 

изискванията за опазване на 

околната среда 

строителство Опазване на компонентите 

на околната среда 

4. Да се спазват мерките за пожарна и 

аварийна безопасност 

Строителство 

експлоатация 

-Опазване на компонентите 

на околната среда 

-Намаляване риска от 

инциденти 

5.  Да не се допускат разливи/течове на 

ГСМ по време на строителството 

строителство Предотвратяване на 

замърсявания на почви и 



води 

6.  Ежедневен контрол на строителните 

и производствените дейности, 

свързани с реализиране на 

предложението 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на компонентите 

на околната среда 

7.  Задължително изпълнение на 

ограничителните мерки в 

разрешенията, издадени от 

компетентните органи 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на компонентите 

на околната среда 

8. Управление на отпадъците, съгласно 

ЗУО 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на компонентите 

на околната среда 

9. Използване на най-добрите 

технологии и практики по време на 

строителството и в 

производствената фаза 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на компонентите 

на околната среда 

 

 

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 се предвижда добив на строителни материали.  

За отводняването на дъждовните води от покривното пространство ще се 

предвидят висящи улуци и външни водосточни тръби. Водите ще се изливат 

свободно на терена и чрез подходящо подравняване, съгласно вертикалната 

планировка те ще се извеждат извън границите на терена. 

Водоснабдяването на обекта за противопожарни нужди  ще се осъществи от 

съществуващ площадков водопроводен клон, полиетиленов – Ф 90 мм. 

  

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

- Издаване на Решение за преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционното 

предложение от РИОСВ – гр.Смолян 

- Разрешение за строеж по реда на ЗУТ – от Община Смолян 

 

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

 



При спазване на предвидените мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда по време на строителството и експлоатацията на 

обекта не се очакват дискомфорт и замърсяване върху нея. 

 

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. 

 

По време на строителството съществуват следните видове риск: 

- Физическо нараняване от удар или работа с режещи инструменти 

- Токов удар при работа с ел задвижвани инструменти 

- Не преодолими природни явления – мълнии, порои 

На обекта ще бъде заведена книга за ежедневен и периодичен инструктаж по 

безопасност на труда и оказване на първа помощ, като ще се извършва встъпителен, 

ежедневен и периодичен инструктаж на работещите на обекта. 

Встъпителният инструктаж ще бъде извършен от завеждащият охрана и 

безопасност на труда на фирмата изпълнител на строежа. 

Техническият надзор ще се упражнява от техническият ръководител на 

обекта. 

 

 По отношение на обезопасяване на работното място: 

- Аварийните пътища и изходи за евакуация при пожари, бедствия и аварии да 

се поддържат винаги чисти 

 

 

Пожарна безопасност 

 

- На всички врати към помещението, на подходящи места да се поставят: 

1. Табели, указващи категорията на производство по пожарна опасност 

2. Табели, съгласно действащите стандарти 

 

 

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. 



 

Строително-монтажните работи ще се извършват само в границите на имота на 

инвеститора. 

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 

или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 

ползватели на земи. 

 

Имотът, където ще се развие инвестиционното намерение е собственост на 

инвеститора. 

Не се предвижда промяна в начина на ползване на съседните имоти следствие 

осъществяването на намерението. 

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

 

Няма налична информация за въведени такива 

 

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. 

 

Районът където ще се изгради обектът не е третиран като чувствителна зона или 

територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи 

спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на 

ограничения. 

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 

други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. 

влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо 

от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и 

експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, 

аварии и невъзвратими щети. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 

площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и 

фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, 

които могат да бъдат засегнати от предложението. 



На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 

ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от 

предложението.  

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 

пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати 

от предложението.  

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 

местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат 

засегнати от предложението. 

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от 

земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни 

климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които 

могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на 

предложението. 

Инвестиционното предложение не попада  и не засяга санитарно-охранителни 

зони. 

В близост до обекта няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и 

съоръжения за добив на минерални води. 

 

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 

природните ресурси.  

 

 Околната среда в региона може да се нарече условно чиста. Компонентите на 

околната среда не са натоварени с допълнителни въздействия и са със стойности, 

характерни за чист, планински район. Няма регистрирани трансгранични или други 

замърсявания. Естествените взаимовръзки са здрави и ненакърнени. 

Не се очаква строително монтажните работи, както и пускането в 

експлоатация на предприятието да доведе до отрицателни промени в тях. 

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

 

Не са разглеждани алтернативи за местоположение, поради факта, че имотът 

са собственост на инвеститора и отговаря напълно на условията за реализация на 

инвестиционното намерение. 

 

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. 

Ситуационното разположение на планираните за изграждане сгради, които ще 

обслужват предприятието за производство на мляко не предполага негативни 

последствия върху населени жилищни райони, поради отдалечеността му от такива.  

Не се очакват негативни последствия върху хора, земеползване, въздух, води, 

земни недра, ландшафта, минерално и биологично разнообразие в района. 

Предвидените строително монтажни работи не предвиждат ползване на 

технологии, предизвикващи шумове и вибрации над допустимите норми. 

Не се предвижда използване на взрив. 

Не се предвижда използване на технологии, водещи до радиационно 

замърсяване. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

 

  Инвестиционното предложение не попада в елементи от Националната 

екологична мрежа и няма вероятност да окаже негативно въздействие върху такива. 

 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно - и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

 

Продължителност на въздействието: 

 

 Общ прах – краткотрайно, временно 

 Емисии от изгорели газове от двигатели – краткотрайно 

 Шум – краткотрайно 

 Мирис – минимално 

 Почви – минимално /по време на строителството/ 

 Геоложка основа и релеф – минимално 

 Води – няма 

 



 Оценка на комулативните и комбинирани въздействия върху околната 

среда: 

 Въздействията, които са описани, прогнозирани и характеризирани по-горе са 

с ниска интензивност, локални и ограничени като времетраене. В този смисъл не 

може да се получи комулиращ ефект на въздействието. 

 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 

места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

 

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените 

от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и 

ликвидиране на последствията от пожари и аварии. 

 

5. Вероятност на поява на въздействието. 

 

Минимална 

 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

 

Честотата по видове въздействия е както следва: 

 - обща прах – ниска, еднократно 

 - емисии от изгорели газове от двигатели – ниска, еднократно 

 - шум - ниска, еднократно 

 - мирис – ниска 

 - води – няма 

 

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. 

 

Инвестиционното предложение изисква включване на поетапни мерки по 

време на работното проектиране, строителството и експлоатацията: 

На етап проектиране: 

- извършването на проучвателни работи и проектни разработки за изграждане на 

предприятието ; 

- предвиждане на места за временно съхранение на битовите и строителните 

отпадъци до извозването им от лицензирани фирми; 



На етап строителство: 

- подържане на строителната техника в добро техническо състояние; 

- организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния 

слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена; 

- събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери; 

- съгласуване с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на 

строителните отпадъци; 

По време на експлоатация: 

- недопускане замърсяването на прилежащите терени и повърхностните и подземни 

води. 

- Експлоатацията на предприятието се осъществява в съответствие с приетата 

технология 

 

8. Трансграничен характер на въздействията. 

Не се очаква осъществяването на инвестиционното намерение да доведе до 

въздействия с трансграничен характер. 

 

 

 

 

Дата:                                          Възложител:…………………………..……………………………… 

                                                 чрез пълномощник арх.Мариана  Перфанова 

 

 


