
 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

1 
 

  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за ОВОС/(ПМС №59/2003г., 

ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302, ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 

29/2010г., ДВ бр. 3/2011г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012г.) 

 

  

 РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 

 „Строеж на предприятие за преработка на мляко с пречиствателно съоръжение” в 

УПИ V – 176005, производствена дейност и мандра, в Стопански двор, м. „Дервишките“, 

землище на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик  
 

 

с възложител: Д* Ц* В* 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и чл.4, ал.1 

на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 

№302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 

30 ноември 2012 г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС 

Предмет на инвестиционното предложение е извършване на ново строителство на 

предприятие за преработка на мляко. Предмет на дейност на предприятието е преработка на 

овче и козе мляко за производство на бяло саламурено сирене, овче кисело мляко. 

Производствен капацитет – 5000,0 л/дневно. Теренът, предвиден за реализация на ИП, 

представлява УПИ V-176005, за производствена дейност и мандра, е разположен в 

Стопанския двор на м. Дервишките, землище на с. Ляхово, общ. Пазарджик. 

Новопроектираната сграда на предприятието за производство на мляко ще бъде 

едноетажна, с частичен втори етаж, без сутерен и технологичен  етаж в подпокривното 

пространство. 

           Функционалното разпределение на строежа включва: 

 Производствена част: 

 Помещения на производствена линия за производство на бяло саламурено 
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сирене; 

 Помещения за производство на кисело мляко;  

 Помещения обслужващи производствената дейност; 

 Складове, Централна станция за измиване, Котелно, Технически помещения, 

Обслужваща рампа, Коридор. 

 Административна част: 

 Офиси, експедиция готова продукция, санитарен пропуск – мъже и жени, стая 

за почивка, предверие, WC, стълбище. 

 Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът има осигурен 

пешеходен и транспортен достъп по съществуващата улична мрежа на стопанския двор на с. 

Ляхово. На площадката ще се изпълнят необходимите площадкови комуникации – електро и 

ВиК връзки, пречиствателно съоръжение за биологично пречистване и бетонов събирателен 

резервоар за пречистена вода. Водовземането за питейни и производствени нужди ще се 

извършва, чрез общественото водоснабдяване. 

Производствените и битови отпадъчни води  ще се отвеждат в новопроектирано 

пречиствателно съоръжение. Условно чистите води ще се събират в резервоар и ще се 

използват за поливане и миене на площадката. Излишните води ще се отвеждат от 

площадката на база договор. 

Генерираните строителни отпадъци, при реализацията на ИП, ще се управляват в 

съответствие с изработения и одобрен проект по част ПУСО, към инвестиционния проект. 

Битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват периодично на 

регламентираните за целта места. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

7, буква „в”  на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 

от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет 

на оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, 

които са свързани с основното намерение. 

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

 Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да 

представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 

на Община Пазарджик и Кметство Ляхово за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Пазарджик и Кметство Ляхово. 

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Ляхово, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 

14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 

достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Пазарджик и Кметство Ляхово, 
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изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното 

осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 

2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, обект на ИП, не попада в защитени зони от Националната екологична 

мрежа/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 

извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 

16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от 

мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:   

 Имотът, отстои на 4.58 км южно от най-близката защитена зона - BG0002069 

„Рибарници Звъничево”, поради което не се очаква отрицателно въздействие 

върху зоната; 

 Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да 

доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и 

местообитания на видове от защитени зони; 

 При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие 

върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община 

Пазарджик и Кметство Ляхово  
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