














На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било 
издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да 
уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен. 
На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
(пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на 
инвестиционното предложение. 
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 
заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите 
и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по 
реда на Административно-процесуалния кодекс. 
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пречистените отпадъчни води за поливане, следва да отговарят на 
изискванията на Наредба № (8. 

2. При експлоатация на обекта да се сключи на договор с лицензирана фирма 
за почистване, транспортиране на отпадъчни води. Същите следва да бъдат 
предаване в най- близка ГПСОВ. 

3. Съгласно чл. 130 ал. 2 от Закона за водите - да се извършва периодичен 
собствен мониторинг на функционирането на пречиствателното 
съоръжение и площадковата канализационна мрежа, с цел ефективно 
пречистване и работа; Резултатите от собствения мониторинг да се 
документират във въведен експлоатационен дневник на територията на 
площадката, включително и почистването на пречиствателното 
съоръжение. 

4. Поради това, че с отпадъчните води не е допустимо поливане през зимен 
период, през дъждовен пролетен сезон и през късна есен, да сс предвиди 
заустване в най-.близък воден обект, след издаване на Разрешително за 
заустване, съгласно чл.46 от Закона за водите. 

Настоящото решение се отнася само 'за конкретното заявено предложение: Изграждане 
на предприятие за преработка на мляко в ПИ № 055016 е площ 5 000 кв.м. и НТП: 
„Нива" в землището на гр. Каолиново за преработка до 1 тон прясно мляко на ден и в 
посочения му капацитет. 
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 
На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било 
издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да 
уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен. 
На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
(пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на 
инвестиционното предложение. 
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 
заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите 
и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по 
реда на Административно-процесуалния кодекс. 
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големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и 
обратимост: 
1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба 

на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на 
местообитание, трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на 
засегната популация. 

2. Не се очаква въздействие върху повърхностните и подземни води при 
реализирането на инвестиционното предложение, предвид информацията, 
че производствени отпадъчни води не се очакват; течната торова маса ще 
постъпва в подземен торов канал и чрез специализирана помпа ще се 
транспортира по високонапорен тръбопровод до съществуваща торова 
лагуна в стопанския двор. 

3. Не се очаква въздействие върху почвите, тъй като по информация от 
възложителя торовите пътеки в обора ще се почистват ежедневно от 
автоматизирани скреперни . линии, които отвеждат торовата маса през 
отвори в пода в напречен двоен подземен торов канал. 

4. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с възможно 
незначително отрицателно въздействие по отношение на фактор „Шум", 
при извършване на транспортна дейност на територията на площадката -
доставка на фураж, извозване на торова маса. Очакваният обхват на 
въздействие е локален, с периметър на въздействие в границите на имота. 

5. С реализиране на ИП не се очаква въздействие от различните видове 
опасни и неопасни отпадъци и странични животински продукти и техните 
местонахождения при тяхното съхранение и третиране съгласно Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба към същия. 

6. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен 
характер на въздействие при преминаването през всички етапи на 
изпълнение и експлоатация. 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят 
е уведомил писмено за инвестиционно предложение Община Хитрино (вх. 
№ 70-00-54/21.07.2016 г.) и Кметство Трем (вх. № 16/21.07.2016 г.) с 
приложена обява за уведомяване на засегнатото население.. 

2. С писмо изх. № 32-00-60/10.08.2016г, Община Хитрино информира, че 
Уведомлението за инвестиционното предложение и обявата до 
обществеността са поставени на информационните табла в сградата на 
общината за период от 25,07.2016 г. до 08.08.2016 г. В периода на 14-
дневния срок в деловодството на общинска администрация Хитрино не са 
постъпили писмени мнения, становища и възражения относно 
инвестиционното предложение. 

3. Съгласно изискванията на чл.6, ал,9 от Наредбата за ОВОС за изясняване 
на обществения интерес към инвестиционното предложение възложителят 
е предоставил информацията по Приложение №2 към чл.6 От същата 
Наредба за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 
кмета на Община Хитрино (вх.№ 07-00-22/22.10.2016 г.) и Кметство Трем 
(вх.№ 22/J9.10.2016 г.). Засегнатото население е уведомено за достъпа до 
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