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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: 

 „Изграждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти с капацитет 500 

литра/ден“, в поземлен имот с идентификатор 53285.23.3, м. „Осена“, по КККР на с. 

Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ЕКО ХИДРО 90” 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 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 

4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху 

околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за 

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

проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за 

ОС Ви уведомяваме за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

 Предмет на ИП е израждане на мобилна мандра за производство на млечни продукти 

с капацитет 500 литра/ден, в поземлен имот с идентификатор 53285.23.3, м. „Осена“, по 

КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.  Имотът е с площ 12 000 м² и 

начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“. Съоръжението ще се разположи на площ 

от 300 м², като няма да има постоянен характер и ще се монтира без да нарушава почвения 

профил. Работното хале ще е с габаритни размери 2,40х7,0х2,70/2,90 метра. Модулът ще е 

изграден от метална конструкция и ще представлява тип фургон изработен от изолационен 

панел с дебелина 60 мм. Таванът ще е изграден от два пласта термопанел – хоризонтален с 

дебелина 40 мм и покривен с метална конструкция помежду им и въздушна междина. В 

междината ще са поместени всички комуникации - елекричество, вода, хладилни тръби. В 

модула са предвидени нужните хладилни складове със самостоятелни агрегати и автоматика. 
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 Предвижда се да се произвеждат биволско сирене, биволски кашкавал и биволско 

кисело мляко. 

 Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.  

 Електрозахранването на имота ще се осъществи посредством присъединяване към 

съществуващите в района ел. мрежи. Водоснабдяването на имота ще се извършва 

посредством цистерна с вода. За достъп и обслужване на мандрата ще се използват 

съществуващи пътища /чрез полски път имот с идентификатор 53285.23.10/.  

 Отпадъчните води от дейността, включително и битово-фекалните ще се отвеждат във 

водоплътна изгребна яма. 

 Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци.  

 Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7, буква „в“ 

на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 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): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 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)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

 Поземлен имот с идентификатор 53285.23.3, м. „Осена“, с. Овчеполци, общ. 

Пазарджик, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000365 „Овчи хълмове”, от която имота 

отстои на не по-малко от 2.05 км. 
Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-

Пазарджик, изх. № ПД-01-2409-(1)/05.11.2018 г.  

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

на с. Овчеполци. 
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