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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 

от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.) 
 

 РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 „Създаване на обект за преработка на мляко” в поземлен имот с идентификатор 

56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. 

Пазарджик 
 

 

 с възложител: „ХИДРОЛЕС“ ЕООД 

   

 

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

сила от 22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 

2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) 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., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 

от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.).  

 Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда 

поставяне на преместваема модулна мандра за преработка на 1,5 т. дневно сурово краве 

мляко в продукти – бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко в поземлен имот с 

идентификатор 56277.2.94 (ПИ 004003), м. „Студен дол“ по КККР на гр. Пещера, общ. 

Пещера, обл. Пазарджик. 

Конструкцията на мандрата ще се състои от два модула по технологичен проект, 

санитарен възел и технологични помещения с размери  2 x 3.40 x 12.08 x 2.70 м. 

Технологичното оборудването включва:  

- газова отоплителна система;  

- работна маса с мивка;  

- шкаф за облекло;  

mailto:riewpz@riewpz.org
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=46
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=47
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=48
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=49


 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   

 

2 
 

- пастьоризатор – охладител;  

- командно табло;  

- сиренарска вана;  

- колички за вътрешен транспорт;  

- стелажи за готова продукция;  

- маса за месене;  

- хладилни агрегати;  

- везна и вакуумна машина.  

В мандрата ще се преработват дневно по 1500 литра краве 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, кашкавал и кисело мляко. 

Основните технологични потоци в предприятието са: 

 приемане на суровото мляко; 

 приемане на помощни материали за производството и тяхното складиране; 

 производство на сирене;  

 производство на кашкавал; 

 експедиция на готовата продукция; 

 отпадъци течни твърди. 

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

 Като отпадъчен продукт от производството на сирене и кашкавал ще се отделя 

суроватка, която ще се отвежда от основното работно помещение, чрез помпа с дебит 2 

000л/час, шланг свързан с щуцера на сиренарската вана и щуцер, разположен на стената на 

производственото помещение, който ще се събира в специални съдове за съхранение на 

суроватка извън работното помещение и ще се използва при хранене на животни. 

 Отпадъчните води от работното помещение (от измиване на работни помещения, 

амбалаж и оборудване), в количество от около  0.5 - 0.6 м
3
 дневно, заедно с битово-

фекалните води от санитарния възел, чрез предварително положен на площадката канал 

около модулната мандра, ще се отвеждат в изградена затворена безотточна бетонна яма с 

обем 15 м
3
., която ще се почиства на база сключен договор с оторизирана фирма. 

 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.  

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 (ЗБР) 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до 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.), от която отстои на не по-малко от 0,89 km. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-1738-(2)/18.05.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера  
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