
 гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4  
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: https://www.riewpz.org   

 

1 
 

 
  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., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП):  

„Реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда с 

идентификатор 41136.47.60.2 в предприятие „Мандра“ за производство на кашкавал от козе 

мляко и овче био сирене“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41136.47.60, по КККР на с. 

Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ЛАЗЕВ“ ЕООД 

 

 

 

 

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., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021г.) 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., изм. и доп. ДВ. бр.31 

от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 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., 
изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 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): 

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция и преустройство на 

съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 41136.47.60.2 в предприятие „Мандра“ 
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за производство на кашкавал от козе мляко и овче био сирене, в поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 41136.47.60, по КККР на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Имотът 

е земеделска територия, с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, с площ от 4285 м2. 

Производствените помещения на мандрата ще са разположени на първия етаж със 

съответното оборудване за приемане и окачествяване на суровото мляко, в което ще са 

обособени два участъка – лабораторен кът и оборудване на машини и съоръжения за 

производство на сирене и кашкавал. Предвижда се изкупуване на биологично овче мляко, от 

което ще се произвежда биологично овче сирене. Суровото мляко след приемането, ще 

преминава по тръбен път в охладител с помощта на помпа до резервоара за съхранение. В 

зависимост от произвеждания продукт ще се подава в електрически пастьоризатор за 

последваща обработка. 

Капацитетът на производството ще е преработка на 200 л сурово мляко на ден (46 тона 

сурово козе мляко и 5 тона овче био мляко на година). 

На покрива на сградата ще се изгради фотоволтаична инсталация, с мощност до 5 KW, 

като се предвижда да се монтират 13 фотоволтаични панела. Произведената електроенергия ще 

се използва за собствени нужди на предприятието.  

Имотът ще се захрани с вода от местен водопровод, посредством водопроводно 

отклонение. 

Формираните отпадъчни води от обекта ще се пречистват в ПСОВ „Биологична 

станция“ на аеробен принцип и ще се заустват в изгребен резервоар с обем от 10 м3, които 

периодично ще се почистват. 

Достъпът до имота ще се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура.  

Строителните и битовите отпадъци, които ще се генерират по време на реализацията и 

експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците.   

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7, 

буква „в“ и т. 11, 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): 

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 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. 106 от 15 Декември 2021 г.). 

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 на Закона за защитените територии. Най-близко 

разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която ИП отстои на не по-

малко от 3.85 км. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-234-(2)/17.06.2022 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено за сведение до Община 

Велинград и Кметство Кръстава 
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