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  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/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 

от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 

94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 

г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Изграждане на пристройка към съществуваща кравеферма за производство на млечни 

продукти” в УПИ ІV-32, за краварник, образуван от поземлен имот (ПИ) №912032, м. 

„Орешака“, в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик 

 

с възложител: ЗП В* Д* 

 

 

 

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. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 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. 12 от 12 февруари 2016 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 изграждане на пристройка към 

съществуваща кравеферма - мандра за производство на бяло саламурено сирене и кисело мляко 

от преработката на мляко, собствено производство в УПИ ІV-32, за краварник, образуван от ПИ 

№912032, м. „Орешака“, в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ 

от 2 дка. Сградата ще има следните помещения: 

- производствено помещение – за производство на сирене и кисело мляко в различни 

работни дни, които позволяват правилното протичане на манипулационните процеси 

с основните и спомагателни суровини; 

- хладилна камера – за съхранение на готовата продукция; 

- хладилна камера – за зреене на продукцията; 

- приемно помещение за мляко; 

- помещение за съхранение на спомагателни суровини и материали (пликове, кофи, 

етикети, фолио); 

- помещение за съхранение на сол и правене на саламура – помещението ще бъде 
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оборудвано със съд за разбъркване на саламурата, мивка и везна; 

- склад за кашони; 

- склад за съхранение на почистващи и дезинфекционни препарати; 

- санитарно битово помещение; 

- помещение за опаковане на продукта; 

- лаборатория за физико-химични анализи на суровината. 

В мандрата ще се преработват дневно по 200 до 500 литра краве мляко, което ще се 

добива от животни собственост на възложителя. Млякото ще се преработва в рамките на един 

работен ден, като всеки отделен работен ден от него ще се произвежда или сирене, или кисело 

мляко. 

Основните технологични процеси в предприятието са: 

 приемане на суровото мляко; 

 производство на бяло саламурено сирене и на кисело мляко;  

 измиване на технологичните съоръжения и помещения; 

 съхранение и опаковане на готови продукти; 

 експедиция на готовата продукция. 

Не се налага изграждане на нова инфраструктура – пътна, електроснабдяване и ВиК. 

Предвижданото количество вода, което е необходимо за питейно-битови нужди – 0,3 

м
3
/ден и за промишлени нужди - 1 м

3
/ден.

    

По време на експлоатацията на обекта отпадъчните води ще бъдат отвеждани във 

водоплътна изгребна яма. За отпадъчните води от производството е предвиден 

мазниноуловител, след което същите ще постъпват в изгребната яма.  За транспортиране и 

третиране на отпадъчните води от изгребната яма ще се сключи договор със специализирана 

фирма. 

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 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: 

2.1 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.  

2.2 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 Огняново 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 Огняново. 

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Огняново, 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 
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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 Огняново, 

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): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013 г.) 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, предмет на инвестиционното предложение – УПИ ІV-32, за краварник, масив 

912, (представляващ ПИ №912032),  м. „Орешака“, в землището на с. Огняново, общ. 

Пазарджик, област Пазарджик ПОПАДА в защитени зони от Националната екологична 

мрежата/НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, а именно:  

 защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 

бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, 

бр.10/2013г.); 

 защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). 

Имотът, обект на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени територии, съгласно чл. 5 

на Закона за защитените територии. 

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

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик и 

Кметство Огняново 
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