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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:  

 

Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с млечни продукти”, в 

поземлен имот (ПИ) № 022070, местност „Транишица“, в землището на с. Габровица, общ. 

Белово, обл. Пазарджик. 

 

с възложител: „МАРКОВ 88“ ООД 

 
 

 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) 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

инвестиционното предложение ще се процедира Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за ПИ 

№ 022070, местност „Транишица”, землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик 

и отреждането му в УПИ за „Мандра“ и Подробен устройствен план – Парцеларен план за  

трасета на електропровод и водопровод. 

Подробните устройствени планове попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 

във връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за 

ЕО) следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 
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 ПУП - следва да се одобрят с решение на общински съвет към Община Белово, 

предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата 

по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на мандра за преработка на 

мляко в ПИ № 022070, м. „Транишица“, в землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. 

Пазарджик, с площ 41 м
2
. Предприятието ще се разположи в ново модулно, изградено хале, 

част от терен собственост на възложителя, като ще разполага със следните помещения: 

- приемно помещение за мляко; 

- лаборатория; 

- санитарно-хигиенно помещение; 

- основно работно помещение; 

- термостатна камера за заквасване на кисело мляко; 

- хладилен склад за зреене на сиренето; 

- хладилен склад за съхранение; 

- помещение за солев разтвор; 

- пастьоризатор – сиренеизготвител;  

- миялно за каси; 

- два газови котела; 

- сиренарска вана; 

- склад за амбалаж и опаковки. 

В мандрата ще се преработват дневно до 500 литра мляко, което ще се добива от 

животни собственост на възложителя. Не се предвижда изкупуване на мляко от външни 

производители. Доставеното мляко ще се преработва в рамките на един работен ден, като от 

него ще се произвежда бяло саламурено сирене и кисело мляко. 

Млечни продукти 
Работни дни в 

седмицата 
Суровина/ден Готов продукт/ден 

1.  Сирене в опаковка кутии 8 кг 5 500 л мляко 70 кг 

2.  Кисело мляко в опаковки 0.5-1.0 кг 2 200 л мляко 200 кг 

 

Основните технологични потоци при производство на бяло саламурено сирене са: 

 приемане на суровото мляко; 

 топлинна обработка на млякото; 

 обработка на сиренината; 

 пресоване на сиренината; 

 нарязване и осоляване; 

 зреене, вдигане на киселинност на сиренето; 

 съхранение на сиренето; 

 разфасоване и опаковане на сиренето; 

Основните технологични потоци при производство на кисело мляко са: 

 термична обработка на млякото; 

 дозиране на млякото; 

 заквасване на мялкото;  

 съхранение на млякото; 

 реализиране на кисело мляко; 

 измиване на амбалаж; 

 дезинфекция на технологичното оборудване; 

 отпадъци течни и твърди. 

Предвидени са два хладилни склада със съответните агрегати и автоматика. 

Агрегатите са прикачени към модула. Използваният газ е ЕС номер R407F, CAS номер 

Genetron Performax LT [19] с общо количество за двата агрегата 7 кг. 

Не се налага изграждане на нова инфраструктура – пътна, електроснабдяване и ВиК. 
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Предвижданото количество вода, което ще се изразходва може да се раздели на два 

потока. Единият е около 0,2 – 0,4 м
3 

дневно за измиване на помещения, амбалаж и 

оборудване, другият около 0,3 – 0,4 м
3   

дневно, служи за индиректно охлаждане на млякото, 

като водата не се замърсявана и може да бъде използвана за напояване на площи и животни. 

Предвидени са нужните сифони и наклони към тях. В работното помещение е 

предвиден ивичен канал. След поставяне на модула е необходимо обратните води да се 

отвеждат, в предварително положен на площадката, канал около контейнера. При 

необходимост, според спецификата на канализацията на терена, битово-фекалните 

отпадъчни води и тези от работното помещение могат да се разделят. За отпадъчните води 

от производството е предвиден мазниноуловител, след което същите ще постъпват в 

непросмукваща изгребна яма. 

Отпадъците, които се предвижда да се генерират са течни и твърди. Като течен 

отпадъчен продукт, от производството на сирене е суроватката, която ще се използва като 

храна на животните в стопанството. За гарантираното ѝ усвояване, възложителят ще сключи 

договори със свиневъди в района. Твърдите отпадъци са групови опаковки. Всички други 

отпадъци ще се съхраняват и управляват, съгласно регламентираните нормативни 

изисквания за дейности с отпадъци. 

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

7, буква „в” и т. 3, буква „а“ 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.  

 Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху 

околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ, т.к. ОВОС обхваща освен имотът предмет на ПУП-

ПРЗ и всички съпътстващите дейности по изграждането на мандрата 

 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. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кмета на 

Община Белово, Кметство Габровица и на засегнатото население, чрез средствата за масово 

осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във връзка с 

изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи 

доказващи извършените уведомления. 

3. 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 Белово и Кметство Габровица 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 Белово и Кметство Габровица. 

Обръщаме внимание на Община Белово и Кметство Габровица, предвид 

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

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): 

Имотът, обект на ИП, попада в границите на защитена зона от Националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0000304 „Голак“ за опазване на природните 

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

Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).  

Имотът, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Към момента на издаване на настоящото решение защитена зона BG0000304 „Голак“ 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка 

от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 

85/2007 г.), не е обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите.  

 

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Белово, Кметство  Габровица 
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