
РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ  
Министерство  на  околната  среда  и  водите  
Региона .пна  инспекция  по  околната  среда  и  водите  - Враца  

РЕШЕниЕ Ns вР ?~-пР /го l8 г . 

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

На  основание  чл .93, ал .1, ал .3 и  ал .6 от  Закона  за  опазване  на  околната  среда  (ЗООС ), чл .7, 
ап .1 и  чл .8, ал .1 от  Наредбата  за  ус.повията  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 от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  
извършване  на  оценка  за  съвместгииостта  на  планове , програми , проекти  и  инвестиционни  
предложения  с  предмета  и  целите  на  опазване  на  защитените  зони  (Наредбата  за  ОС ) и  
представена  писмена  документация  от  възложителя  по  Приложение  Ns 2 към  чл .б  от  
Наредбата  за  ОВОС  и  по  чл .10, ал .1 и  2 от  Наредбата  за  ОС , и  становища  от  специализирани  
ведомства  

РЕШИХ  

ga не  се  извършва  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  за  инвестиционно  
предложение : „Мобилна  мандра", което  няма  вероятност  да  окаже  значително  отрицателно  
въздействие  върху  природни  местообитания , популации  и  местообитания  на  видове , предмет  
на  опазване  в  защитени  зони  
местоположение : ПИ  Ns081038, м . „Туланеца " на  с .Търнава , общ . Бяла  Слатина , обл . Враца  
възложител :  „Северозапад -2016" ООД  със  седалище  и  адрес : област  Враца , община  Мизия , 

с . Липница , ул . „Христо  Ботев " Ns 13, ЕИК  204108185 

Кратко  описание  на  инвестидионното  предложение : 
Инвестиционното  предложение  (ИП ) предвижда  поставяне  на  модулен  обект  за  

преработка  на  мляко  със  ЗП  82 кв .м . и  с  капацитет  за  преработка  на  2000 л  мляко  дневно , в  
ПИ  Ns081038, м . „Туланеца ", с .Търнава , общ . Бяла  Слатина . За  поставянето  на  мандрата  в  
имота , възложителят  има  разрешение  от  главния  архитект  на  община  Бяла  Слатина . 

Мандрата  ще  се  състои  от  четири  модула  поставяеми  обекти  тип  „контейнер ", 
конструктивно  и  технологично  свързани , с  общи  габаритни  размери  6,80 х  18,120 метра . 

Основните  текнологични  процеси  са : 
• 	Приемане  на  суровото  мляко ; 
• 	Приемане  на  опаковки ; 
• 	Приемане  на  сухи  съставки ; 
• 	Производство  на  сирене ; 
• 	Производство  на  кисело  мляко ; 
• 	Производство  на  кашкавал . 
Основното  технологично  оборудване  се  състои  от  пастьоризационна  текника , която  

включва  пастьоризатор  и  установка  за  парене  на  кашкавал ; опаковъчна  техника  включваща  
вакуум  опаковъчна  машина  и  опаковъчна  машина  за  кисело  мляко  и  помпено  оборудване , 
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включващо  помпени  агрегати , шлангове , пускатели  и  нужните  накрайници . Спомагателното  
технологично  оборудване  включва  маси , мивки , колички , стелажи  и  нужните  
приспособления  за  процеса  - резервоари  съдове , сиренарски  вани , техника  за  измиване  и  
хладилно  оборудване . Измиването  на  технологичното  оборудване  ще  се  извършва  съгласно  
технологична  инструкция  за  почистване  и  дезинфекция  на  оборудването  и  помещенията . Ще  
се  използват  стандартни  препарати , които  не  отделят  задушливи  или  дразнещи  очите  и  
меките  rькани  летливи  фракции . 

Имоrьт  не  е  захранен  с  електроенергия , вода  и  канализация , като  необходимите  
действия  по  проучване , проектиране  и  изпълнение  ще  се  предприемат  след  предоставяне  на  
изходни  данни  от  съответните  експлоатационни  дружества  („ЧЕЗ  Разпределение  България " 
АД , ВиК), в  съответствие  с  нормативните  изисквания . За  досrьп  до  имота  ще  се  използва  
съществуващата  пътна  инфраструктура . 

Смесените  битови  отпадъци  от  работещите  в  обекта , ще  се  събират  и  извозват  от  
възложителя  до  контейнери  на  фирмата , поддържаща  чистотата  в  населеното  място . 

Отпадъците , които  ще  се  генерират  от  производствената  дейност  са  течни  (суроватка  
СЖП  кат .3) и  твърди  (СЖП  кат .3). Ще  се  генерират  и  битови  отпадъци . Получената  като  
отпаден  продукт  от  производството  на  сирене  и  кашкавал  суроватка , ще  се  използва  при  
краненето  на  животните  в  стопанството  в  имота . Инвеститорът  ще  сключи  договори  и  с  
други  животновъди . Отпадците  от  хранителни  продукти  по  време  на  производствения  
процес  ще  се  събират  в  края  на  смяната  в  полиетиленови  торби  и  ще  се  съхраняват  до  
унищожаването  им  извън  обекта . Битовите  отпадъци  ще  се  събират  в  съд  за  отпадъци  и  ще  
се  изнасят  в  края  на  деня  до  обслужващите  контейнери . 

Отпадъчните  води  от  дейността  ще  преминават  през  съоръжение  (типов  контейнер ), в  
което  ще  се  събират  отпадъчните  мазнини , а  пречистените  води , заедно  с  битовите , ще  се  
отвеждат  в  предвидената  за  изграждане  водоплътна  изгребна  яма . Почистването  на  ямата  и  
извозването  на  отпадъчните  води  ще  се  осъществява  от  лицензирана  фирма , след  сключване  
на  договор . 

Инвестиционното  предложение  попада  в  обквата  т .7, буква  „в" — ,,производство  на  
млечни  продукти " на  Приложение  N~2 на  ЗООС . В  тази  връзка  на  основание  чл . 93, ал .1 т .1 
на  Закона , ИП  подлежи  на  процедура  по  преценяване  на  необходимостта  от  извършване  на  
оценка  на  въздействието  върку  околната  среда  (ОВОС ). 

Съгласно  представената  информация , при  така  заявения  капацитет  за  преработване  на  
суровината  (2000л . дневно ), инвестиционното  предложение  не  може  да  бъде  отнесено  към  
категории  дейности , попадащи  в  приложното  поле  на  Приложение  Ns4 на  ЗООС . 

Мястото  на  реализация  на  инвестиционното  предложение  не  попада  в  границите  на  
защитени  територии  по  смисъла  на  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ ) и  в  обхвата  на  
защитени  зони  по  смисъла  на  Закона  за  биологичното  разнообразие  (ЗБР ). 

Най -близо  разположената  защитена  зона  е  BG0000508 "Река  Скът", определена  по  
чл .б , ал .1, т .1 и  2 от  ЗБР  за  опазване  на  природните  местообитания  и  дивата  флора  и  фауна , 
включена  в  списъка  със  защитени  зони , приет  с  Решение  Ns 122/02.03.2007г . на  Министерски  
съвет  (ДВ  бр .21/2007г .). 

Съгласно  разпоредбите  на  чл .31, ал .4 от  ЗБР  и  чл . 2, ап . 1, т. 1 от  Наредба  за  
условията  u реда  за  извършване  на  оценка  за  съвместимостта  на  планове , nрограми , 
nроекти  и  инвестиционни  предложения  с  предмета  и  целите  на  опазване  на  защитените  
зони , предвиденото  инвестиционно  предложение  подлежи  на  процедура  по  оценка  за  
съвместимос rга  с  предмета  и  целите  на  опазване  на  защитените  зони . 

След  прегледа  на  представената  документация  и  на  основание  чл .40, ал.3 от  
горецитираната  Наредба  за  ОС , въз  основа  на  критериите  по  чл .1 б  от  нея  е  направена  
преценка  за  вероятната  степен  на  отрицателно  въздействие , според  която  инвестиционното  
предложение  няма  вероятност  да  окаже  значително  отрицателно  въздействие  върку  
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природни  местообитания  и  местообитания  и  популации  на  видове , предмет  на  опазване  в  
намиращите  се  най -близо  защитени  зони . 

Представени  са  становища  от  Регионална  здравна  инспекция -Враца  (РЗИ -Враца ), 
Община  Бяла  Слатина  и  кметство  с . Търнава , които  са  включени  в  мотивите  на  настоящото  
решение . 

МОТИВИ  

I. Характеристики  на  инвестиционното  предложение : размер , засегната  площ , 
мащабност , обем , взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  съществуващи  и/или  одобрени  
инвестиционни  предложения ; ползване  на  природни  ресурси , земните  недра , почвите , 
водите  и  биологичното  разнообразие ; генериране  на  отпадъци , замърсяване  и  вредно  
въздействие ; риск  от  големи  аварии  и/или  бедствия ; рискове  за  човешкото  здраве : 

1. ИП  предвижда  поставяне  на  модулен  обект  за  преработка  на  мляко  със  ЗП  82кв .м . и  с  
капацитет  за  преработка  на  2000 л  мляко  дневно , което  не  предполага  съществени  
въздействия  върху  компонентите  и  факторите  на  околната  среда . 

2. Териториалният  обхват  на  въздействие  е  ограничен  в  ПИ  N~081038, м . „Туланеца ", 
с .Търнава , общ . Бяла  Слатина , с  площ  на  имота  5 дка . 

З . ИП  ще  се  реализира  на  територията  на  имот  с  начин  на  трайно  ползване  „пасище , 
мера", съгласно  разрешение  за  поставяне , издадено  от  гл . архитект  на  община  Бяла  
Слатина . Предвид  характера  на  обекта , предмет  на  ИП  и  предназначението  на  
съседните  имоти , не  се  очаква  кумулиране  на  въздействията  с  други  съществуващи  
обекти , производствени  инсталации  и  съоръжения . 

4. Изграждането  на  техническа  инфраструктура  ще  се  осъществи  след  предоставяне  на  
изходни  данни  от  съответните  експлоатационни  дружества , в  съответствие  с  
нормативните  изисквания . За  досrьп  до  имота  ще  се  използва  съществуваща  пътна  
инфраструктура . 

5. Реализацията  на  ИП  не  е  свързана  с  дейности  и  съоръжения , в  които  да  се  очаква  да  
са  налични  опасни  химични  вещества , включени  над  пределните  прагови  стойности , 
съ,гласно  Приложение  Ns3 на  ЗООС . 

б . Не  се  очаква  генериране  на  отпадъци  от  поставянето  и  експлоатацията  на  обекта  във  
вид  и  количества , които  да  окажат  значително  отрицателно  въздействие  върху  
компонентите  на  околната  среда . Генерираните  отпадъци  ще  се  събират  и  третират  в  
съответствие  с  нормативната  уредба  по  околна  среда . 

7. При  спазване  на  изисквания  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  и  
изискванията  за  строителство  и  експлоатация  на  обекта , не  следва  да  се  очаква  риск  
от  инциденти . 

8. Съгласно  становище  на  РЗИ -Враца  - изх . Ns 10-2-1/12.1 1.2018 г ., реализацията  на  
инвестиционното  предложение  няма  да  окаже  отрицателно  въздействие  върху  хората  
и  тяхното  здраве  при  изпълнение  на  посочените  в  становището  изисквания . 

II. Местоположение  на  инвестиционното  предложение : съществуващо  и  одобрено  
земеползване , относителното  изобилие , достъпност , качеството  и  възстановителна  
способност  на  природните  богатства ; абсорбционеи  капацитет  на  природната  среда ; 
крайбрежни  зони  и  морска  околна  среда ; планински  и  горски  райони ; защитени  със  
закон  територии ; засегнати  елементи  от  Националната  екологична  мрежа ; територии , 
свързани  с  инвестиционното  предложение , в  които  нормите  за  качество  на  околната  
среда  са  нарушени  unu ce смята , че  съществува  такава  вероятност ; гъстонаселени  
райони ; ландшафт  и  обекти  с  историческа  културна  или  археологическа  стойност ; 
територии  и/или  зони  и  обекти  със  специфичен  санитарен  статут  или  подлежащи  на  
здравна  защита : 
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1. Инвестиционното  предложение  ще  бъде  реализирано  в  имот  Ns 081038, м . 
„Туланеца ", с .Търнава , общ . Бяла  Слатина  с  начин  на  трайно  ползване  „пасище , 
мера". 	 ' 

2. Районът , предмет  на  инвестиционното  предложение  не  се  третира  като  чувствителна  
зона  или  територия  в  екологичен  аспект  и  при  ползването  на  обекта  няма  да  се  
наложи  спазването  на  определени  задължителни  норми , изисквания  или  налагане  на  
ограничения . 

3. За  реализацията  на  ИП  не  се  налага  използване  на  допълнителни  площи  за  временни  
дейности . 

4. Не  се  очаква  предвидените  с  ИП  дейности  да  доведат  до  замърсяване  и  дискомфорт  
на  околната  среда . 

5. ИП  не  попада  в  rраниците  на  защитени  територии , съгласно  Закона  за  защитените  
територии  и  в  защитени  зони  съгласно  Закона  за  биологичното  разнообразие . 

б . В  резултат  от  реализацията  на  ИП  не  се  очаква  нарушаване  на  качеството  и  
регенеративната  способност  на  природните  ресурси  в  района . 

7. Реализацията  на  предвидените  дейности  няма  вероятност  да  доведе  до  пряко  или  
косвено  унищожаване , увреждане  или  фрагментиране  на  природни  местообитания  и  
местообитания  на  видове , предмет  на  опазване  в  най -близката  защитена  зона , тъй  
като  местоположението  е  извън  нейните  граници , както  и  не  се  налага  изграждане  на  
нова  пътна  или  друга  текническа  инфраструктура , преминаваща  през  територията  й . 

8. Въздействието  от  ИП  ще  е  локално , само  в  рамките  на  имота  и  предвид  
местоположението , обема  и  характера  на  дейносrга , реализацията  му  не  предполага  
негативно  въздействие , като  унищожаване  или  дълготрайно  и  значително  по  степен  
безпокойство  на  видове , предмет  на  опазване  в  защитени  зони , което  да  доведе  до  
намаляване  числеността  и  плътносrга  на  популациите  им . 

9. Няма  вероятност  от  възникване  на  отрицателен  кумулативен  ефект  от  реализацията  
на  ИП  в  комбинация  с  други  реализирани  и  одобрени  за  реализация  в  границите  на  
защитени  зони  инвестиционни  предложения , планове , програми  и  проекти . 

10. При  реализацията  на  инвестиционното  предложение  няма  вероятност  от  генериране  
на  шум , вредни  емисии  и  отпадъци  във  въздуха , водите  и/или  почвите , които  да  
окажат  отрицателно  въздействие  върху  структурата , функциите  и  природозащитните  
цели  на  защитена  зона  BG0000508 "Река  Скът". 

III. Тип  и  характеристика  на  потенциалното  въздействие  върху  околната  среда : степен  
и  пространствен  обхват  на  въздействието , естество  на  въздействието , трансграничен  
характер  на  въздействието , интензивност  и  комплексност  на  въздействието , същност , 
големина , вероятност  за  въздействие , очаквано  настъпване , продължителност , честота  
и  обратимост  на  въздействието ; комбиниране  с  въздействията  на  други  съществуващи  
и/или  одобрени  инвестиционни  предложения ; възможност  за  ефективно  намаляване  на  
въздействията : 

1. Въздействието  от  ИП  върху  компонентите  на  околната  среда , може  да  се  определи  
като  минимално , локално  и  обратимо  — ограничава  се  само  в  рамките  на  имота  по  
време  на  строителните  дейности  по  поставянето  на  обекта  и  при  експлоатацията  му . 

2. Не  се  очаква  комбиниране  на  ИП  с  въздействията  на  други  съществуващи  и/или  
одобрени  инвестиционни  предложения . 

3.Дейностите  по  изпълнение  на  инвестиционното  предложение  не  предполагат  
трансгранично  въздействие . 

IV. Обществен  интерес  към  инвестиционното  предложение : 
1. Съгласно  изискванията  на  чл . 4, ал .2 от  Наредбата  за  ОВОС , за  инвестиционното  си  

предложение  възложителят  е  уведомил  писмено  кмета  на  община  Бяла  Слатина  и  
кмета  на  с . Търнава , а  чрез  тях  и  засегнатата  общественост . 
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2. Съгласно  изискванията  на  чл . 6, ал .9, т .1 от  Наредбата  за  ОВОС , информацията  по  
Приложение  Ns2 към  същата  Наредба  е  оповестена  на  информационното  табло  в  
сградата  на  РИОСВ -Враца , както  и  на  интернет  страницата  на  инспекцията . В  
законоустановения  срок  на  обявяване  няма  посrьпили  писмени  и  устни  становища  по  
ИП . 

3. На  основание  чл .б , ал .9,т .2 от  Наредбата  за  ОВОС , копие  от  искането  за  преценяване  
на  необходимостта  от  извършване  на  ОВОС  и  информацията  по  Приложение  Ns2 от  
наредбата  са  предоставени  на  Община  Бяла  Слатина  и  кметство  с . Търнава  за  достьп  
до  информацията , и  за  изразяване  на  становища  от  заинтересовани  лица . 

4. С  писма  с  изх . Ns 2600-215-5/20.11.2018 г . на  кмета  на  Община  Бяла  Слатина  и  изх . Ns 
2600-215-(б)/22.11.2018г . на  кмета  на  с . Търнава  се  удостоверява , че  за  информацията  
по  Приложение  Ns2 са  поставени  съобщения  на  интернет  страницата  на  
общината /кметството  и  на  информационните  табла  в  сградата  на  общината  и  
кметството  съответно  за  периодите : 02-15.1 1.2018 г . в  Община  Бала  Слатина  и  Об - 
20.11.2018г . в  кметство  с . Търнава . В  срока  на  обявяване  на  информацията  в  
общината  и  в  кметството  няма  посrьпили  становища  и  възражения  от  заинтересовани  
лица . 

5. Към  момента  на  изготвяне  на  настоящото  Решение  в  РИОСВ -Враца  няма  изразени  
устно  или  депозирани  писмено  жалби , възражения  и  становища  срещу  реализацията  
на  инвестиционното  предложение . 

ПРИ  СПАЗВАНЕ  НА  СЛЕДИИТЕ  УСЛОВИЯ : 
1.След  инсталиране  на  стационарното  хладилно  и  климатично  оборудване , да  бъдат  

въведени  досиета  на  системите , съгласно  формата  на  Приложение Ns3 към  чл . 29, ал .1 
от  Наредба  Ns1/2017 за  реда  и  начина  за  обучение  и  издаване  на  документи  за  
правоспособност  на  лица , извършващи  дейности  с  оборудване , съдържащо  
флуорсъдържащи  парникови  газове  (ФПГ ). Операторът  има  задължение  да  осигурява  
проверки  за  течове  на  оборудването , с  честота , определена  в  чл . 4, §3 от  Регламент  
(ЕС ) Ns517/2014. 

2. Оборудването  да  бъде  етикетирано  съгласно  чл .12 от  Регламент  (ЕС ) Ns517/2014 и  
Регламент  за  изпълнение  (ЕС )2015/2068 на  Комисията  за  установяване  на  формата  на  
етикетите  и  продукти  и  оборудване , които  съдържат  ФПГ , а  именно : промишлено  
означение  на  ФПГ , количество  на  флуориращия  се  парников  газ , с  който  е  заредено  
оборудването , както  и  изражението  му  в  тонове  СО2 еквивалент . 

3. Дейността  попада  в  разпоредбите  и  изискванията  на  Наредба  за  определяне  на  реда  и  
размера  за  заплащане  на  продуктова  такса  и  Наредба  за  опаковките  и  отпадъците  
от  опаковки . При  пускането  на  пазара  на  опаковани  стоки  е  необходимо  заплащането  
на  продуктова  такса  към  Предприятие  за  управление  на  дейностите  по  опазване  на  
околната  среда  (ПУДООС ), или  към  Колективна  организация  по  оползотворяване  на  
отпадъци  от  опаковки  (КО). 

4. Да  не  се  допуска  нерегламентирано  изхвърляне  на  отпадъците , тяхното  изгаряне  или  
друга  форма  на  неконтролирано  управление  на  отпадъците . 

5.Да  се  осигури  периодично  изтегляне  на  отпадъчните  води  от  изгребната  яма  и  
транспортиране  за  пречйстването  им  в  ГПСОВ . Дейностите  да  се  извършват  от  
специализирана  фирма , притежаваща  необходимите  разрешителни  и/или  
регистрационни  документи . 

6. Дейността  на  обекта  е  необходимо  да  осигури  спазване  на  допустимите  шумови  нива  
за  съответната  територия  и  в  мястото  на  въздействие  (най -близко  отстоящата  
жилищна  сграда ), утвърдени  с  Наредба  N_об  от  26.06.2006 за  показателите  за  шум  в  
околната  среда , отчитащи  степента  на  дискомфорт  през  различните  части  на  
денонощието , граничните  стойности  на  показателите  на  шум  в  околната  среда  
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методите  за  оценка  на  стойностите  на  показателите  за  шум  и  на  вредните  ефекти  
от  шума  върху  здравето  на  населението . 

Настоящото  Решение  се  отнася  само  за  конкретното  заявено  предложение  и  в  
посочения  капацитет . 

Решението  не  отменя  задълженията  на  възложителя  за  изпълнение  на  
изискванията  на  Закона  за  опазване  на  околната  среда  и  други  специални  закони  и  
подзаконови  нормативни  актове , и  не  мо .же  да  служи  като  основание  за  отпадане  на  
отговорността  съгласно  действащата  нор.мативна  уредба . 

На  основание  чл .93, ал.7 от  ЗООС  при  промяна  на  инвестиционното  nредложение , 
на  възложителя  или  на  някои  от  обстоятелствата , при  които  е  било  издадено  
настоящото  решение , възложителя /новият  възложител  трябва  да  уведоми  своевременно  
РИОСВ  — Враца . 

На  основание  чл .93, ап .8 от  300С, решението  губи  nравно  действие , ако  в  срок  от  5 
години  от  датата  на  издаването  му  не  е  започнало  осъществяването  на  инвестиционното  
предложение . 

Неизпълнението  на  поставените  условия  в  настоящото  Решение  е  нарушение  на  
чл .166, т.2 от  ЗООС, за  което  ще  бъдат  nредприети  съответните  
административнонаказателни  мерки  

Решението  може  да  бъде  обжалвано  чрез  РИОСВ -Враца  пред  министъра  на  
околната  среда  и  водите  и/или  пред  Административен  съд  гр .Враца  в  14-дневен  срок  от  
съобщаването  му  на  заинтересованите  лица  no реда  на  Административнопроцесуалния  
кодекс . 

Дата : д&Т ..11.2018 г . 
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инж . ЦВЕТИИКА  ИЕЙКОВА  Ё  ~ 
Директор  на  РИОСВ  — Враца  
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