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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., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Млекопреработвателно предприятие“ в УПИ V-общински, кв. 12, по плана на гр. 

Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик 

 

с възложител: И* К* К* 

 

 

  

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) 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 

2018г.).  

 

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): 
Предмет на ИП е изграждане на млекопреработвателно предприятие за преработка на 

сурово мляко (краве, овче и козе), с капацитет 0,5 т/ден за производство на саламурено сирене, 

кашкавал и извара, в УПИ V-общински, кв. 12, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. 

Пазарджик. Имотът е с площ 547 м², в урбанизирана зона „Соп“ (смесена обслужващо-

производствена), съгласно ОУП на общината. 

 На площадката ще се разположат производствено помещение, хладилно помещение за 

обдухване на кашкавал, хладилна камера за зреене на млечни продукти, хладилна камера за 

готова продукция, складово помещение за кутии, санитарно-битов възел с тоалетна и баня и 
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експедиция с магазин за продажба на място, разположени на разгъната застроена площ от 100 

м2.  

Имотът, предмет на ИП, е с изградена пътна инфраструктура и не се налага промяна или 

изграждане на нова. Присъединяването на обекта към съществуващата електроразпределителна 

мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД е възможно да се осъществи от извод НН 8 РК 1, 

трафопост „ТП № 10 Бухов бряг“, извод СрН „Фингаров“, подстанция „Панагюрище“, съгласно 

становище изх. № 8163333-1/27.03.2019 г. Водата ще се ползва от съществуващата 

водопроводна мрежа на населеното място, съгласно представен предварителен договор за 

присъединяване с „Водоснабдяване и Канализация – С“ ЕООД гр. Стрелча, изх. № 

153/20.03.2019 г. Отпадъчните води от обекта ще са с производствен и битов характер. 

Производствените отпадъчни води (около 0,5-1 м3) ще се формират от измиване на 

помещенията, амбалажа и последната промивка на съоръженията. Предвиден е утаител за 

улавяне на твърди отпадъци (каломаслоуловител) за отпадъчните води от ваните за 

дезинфекция на обувките, от мивка за измиване на ръцете с дезинфекционен разтвор и от 

площадката от измиване на транспортните автомобили. Отпадъчните води от целия обект след 

каломаслоуловителя и битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват в канализационната 

мрежа на гр. Стрелча. 

Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще се 

третират и съхраняват съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Суроватката от производството на бяло саламурено сирене и цвикът от производството на 

извара ще се събират в специален съд и от там ще се извозва от мандрата като СЖП кат. 3. 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7 

буква „в” от 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): 

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

бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, посл. 

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

 Имотът, 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 Закона за защитените територии. Най-

близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора”, от която имота отстои на не 

по-малко от 1.48 км.    

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-212-(2)/23.04.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Стрелча 
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