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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. 67 от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Мандра - цех за съхранение и производство на млечни продукти и доилна зала“ в сграда 

с идентификатор 02837.10.1458.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.10.1458 в м. 

„Стопански двор“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „ВЛАСИЙ“ ЕООД 

 

 

 

 Приемаме представеното уведомление с вх. № ПД-01-57/10.02.2022 г. и допълнителна 

информация от 11.02.2022 г. за цитираното по-горе 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 

ОСq Ви уведомявам за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

ИП предвижда изграждане на мандра - цех за съхранение и производство на млечни 

продукти и доилна зала, в сграда с идентификатор 02837.10.1458.1, находяща се в имот с 

идентификатор 02837.10.1458 в м. „Стопански двор“ по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. 

Пазарджик. В обекта ще се произвеждат млечни продукти по производствена програма, както 

следва: 
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№ Продукт Работни дни-

годишно 

Преработено мляко Получен продукт, кг. 

Дневно Годишно Дневно Годишно  

1. Сирене  100 1500 150000  240  24000 

2. Кашкавал  100 300 30000  30  3000 

3. Кисело мляко 100 100 10000 100 10000 

4. Масло 50 -- -- 6 300 

5. Извара 50 -- -- 6 300 

6. Прясно мляко 200 1000 200000 1000 200000 

 

Ще се преработва краве мляко средно количество 500-1500 л. на ден. 

В съществуващата сграда с идентификатор 02837.10.1458.1 и със застроена площ 241 

кв.м., ще се обособят следните помещения: основно работно помещение; камера обдухване на 

кашкавала; камера зреене; топла камера; баня с тоалетна; коридор; стая за почивка на 

персонала; склад за материали и разфасовка. 

В производствения процес ще се използват следните машини и съоръжения:   

1. Автоклав стерилизатор вертикален /съд за термична преципитация на суроватката/ ; 

2. Центробежна помпа с филтър;   

3. Автоматичен центробежен сепаратор ( отсметанител ) ;   

4. Обемен пастьоризатор -2бр. ; 

5. Сиренерска вана-2бр. ; 

6. Агрегат за кашкавал; 

7. Автоматизиран дозатор –комбиниран за дозиране и опаковане на прясно мляко и айрян в 

бутилки и кисело мляко в кофички с алуминиеви капачки; 

8. АЦИС/ Автоматизирана Централно Измиваща Станция/; 

9. Електронна търговска везна SC II 800; 

10. Еднокамерна вакуумна машина MARLIN 5. 

ИП ще се осъществи в имот с идентификатор 02837.10.1458 в м. „Стопански двор“ по 

КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик с обща площ 385 кв.м., урбанизирана територия. 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използва 

наличната в района. 

Захранването с питейна вода, нужна за  технологичното производство на млечни 

продукти, ще се извършва от съществуващ водопровод на ВиК Батак. 

Горещата вода за обезпечаване прозводството на млечни продукти, ще се осигурява от 

водогреен котел на твърдо гориво/пелетна горелка. 

Захранването с електрическа енергия ще се осъществява от съществуващата мрежа на 

„ЕВН България“ ЕАД. 

Формираните производствени отпадъчни води, от цеха за преработване на млечни 

продукти, ще се заустват в съществуващата канализация на стопански двор. 

Отпадъчните суровини от производството на млечни продукти /суроватка/ ще се предава 

за изхранване на животни в собствена ферма. 

 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. 
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 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. и посл. изм.) 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. и посл. изм.). 

 Имот с идентификатор 02837.10.1450 по КККР на гр. Батак, в който ще се осъществи ИП, 

не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 

както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите 

(ДВ, бр. 108/2008 г.), от която имотът отстои на не по-малко от 0.19 km. 

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-57-(5)/25.02.2022 г. 

 

Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община Батак . 
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