
 

                                                                              Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за ОВОС 

                                                                                                                         (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,  

                                                                                                                            изм. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.) 

 
 
 

                                                                                     ДО ДИРЕКТОРА НА  

                                                                                     РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

И* К* К* от гр. Стрелча, община Стрелча,  

телефон за контакт:  
 (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) 

 

Пълен пощенски адрес / за контакти/: гр. Стрелча,  

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  

Лице за контакти:  

                                                        

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

        Инвестиционното предложение  ще се реализира в имот УПИ V- общински, кв. 

112, по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик,  собственост на 

Възложителя,  съгласно Нотариален акт  **. Имота е с площ 547 кв.м. , в урбанизирана 

зона „Соп” /смесена обслужващо-производствена/ съгласно ОУП на общината. 

Възложителя има намерение   да реализира ИП за „МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ“ – с капацитет на обработка до 0, 5 тона сурово мляко(краве, овче и 

козе) на ден, на двусменен режим.  Ще се произвеждат бяло саламурено сирене, 

кашкавал и извара. Производствената база се предвижда да работи на двусменен режим 

и петдневна работна седмица. Производството е с прекъснат режим на работа. В обекта 

ще се преработва  краве мляко, първа категория, овче и козе мляко, отговарящо на 

Регламент(ЕО)853/2004. За гарантиране безопасността на произвежданите продукти в 



обекта ще бъде въведена HACCP. HACCP е система за осигуряване безопасността на 

храните при тяхното производство и дистрибуция. 

Технически показатели: 

             РЗП – 100,00 кв.м. 

            Площ на УПИ – 547,00 КВ.М. 

         На площадката ще се разположат производствено помещение, хладилно поме-

щение за обдухване на кашкавал, хладилна камера за зреене на млечни продукти, хла-

дилна камера за готова продукция, складово помещение за кутии, санитарно-битов 

възел с тоалетна и баня и експедиция с магазин за продажба на место. Целия имот ще 

се огради с ограда.  
Застроената площ на предприятието ще бъде  около 100 кв.м. Разположението на 

всички помещения ще е съобразено с възможностите на сградата, като бъдат  спазени 

изискванията за рационално използване на помещенията и оптимални транспортни 

връзки.Оперативната производствена програма ще се съставя в зависимост от 

пазарното търсене на определени видове продукти. 

Водоснабдяването на мандрата ще е от съществуващата водопроводна мрежа на гр. 

Стрелча, съгласно Предварителен договор за присъединяване № 153/20.03.2019г., 

издаден от „Водоснабдяване и канализация –С“ ЕООД гр. Стрелча 

 Отпъдъчните води  ще са с производствен и битов характер. Производствените 

води около 0,5 - 1 куб.м. вода  ще се формират от измиване на помещенията, амбалажа 

и последната промивка на съоръженията. 

 Отпадните води ще се събират в подови сифони, покрити с решетки, изградени в 

подовете на производствените помещения, които се включват в общата канализационна 

мрежа на сградата. 

Отпадните води от производствения процес не съдържат токсични вещества. 

Измиването на технологичното оборудване ще се извършва с азотна киселина – 0,6-

0,8% и натриева основа 0,8-1,2%. 

Предвиден е утаител за улавяне на твърди отпадъци (кало-масло уловител) за 

отпадните води от  ваните за дезинфекция на обувките, мивка за измиване на ръцете с 

дезинфекционен разтвор и от площадката измиване на транспортни автомобили на 

площадката на мандрата.Дезинфектантите, които ще се употребяват ще бъда разрешени 

за употреба, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 528/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара 

и употребата на биоциди. 

Отпадните води от целия обект след каломаслоуловителя ще се заустват в канализа-

ционната мрежа гр. Стрелча. 

Електрозахранването на Млекопреработвателното предприятие  ще се осъществи 

съгласно Становище № 8163333-1/27.03.2019г. от ЕВН.Присъединяването на обекта 

към съществуващата електроразпределителна млежа 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. 

            Имота, предмет на ИП е с изградена пътна инфраструктура и не се налага 

промяна или изграждане на нова. 

В обекта ще се преработва  краве мляко, първа категория, овче и козе мляко, 

отговарящо на Регламент(ЕО)853/2004. 

         Съгласно писмо изх. № ПД – 01 – 212 /1/ от 18.04.2019г. на РИОСВ-Пазарджик, 

Площадката , в която ще се осъществи ИП- УПИ V- общински, кв. 112, по плана на гр. 

Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, не попада в границите на защитени 

територии 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 защитна зона  е BG0001389 

„Средна гора”, от която имота отстои на не по-малко от 1,48 км. 

Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на 

допустимите и нямат трансграничен характер. 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

ИП ще има връзка с фирми и физически лица за реализация на готовата продукция. 

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на ИП. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Инвестиционното предложение не предвижда  добиване на природни ресурси. 

Строителните материали, които ще се използват ще бъдат закупувани от узаконени 

производители и ще се доставят в готов вид от фирмата изпълнител. 

По време на строителството: Основните суровинии строителни материали, които ще се 

употребяват при изграждането на обекта са: 

 Инертни материали /пясък, баластра, чакъл, трошен камък/; 

 Бетонови и варови разгвори, мазилки и смеси; 

 Дървен материал; 

 Метални конструкции и арматурно желязо; 

 Стоманени, PVC, PE-HD  и PP тръби за ВиК мрежи; 

 Облицовъчни материали, материали за настилки; 

 Изолационни материали и др.; 

 Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. Имота, предмет на ИП е с изградена пътна инфраструктура и не се 

налага промяна или изграждане на нова. 

Водоснабдяването на мандрата ще е от съществуващата водопроводна мрежа на гр. 

Стрелча, съгласно Предварителен договор за присъединяване № 153/20.03.2019г., 

издаден от „Водоснабдяване и канализация –С“ ЕООД гр. Стрелча 

 Отпъдъчните води  ще са с производствен и битов характер. Производствените води 

около 0,5 - 1 куб.м. вода  ще се формират от измиване на помещенията, амбалажа и 

последната промивка на съоръженията. Отпадните води от целия обект след 

каломаслоуловителя ще се заустват в канализа-ционната мрежа гр. Стрелча. 

Електрозахранването на Млекопреработвателното предприятие  ще се осъществи 

съгласно Становище № 8163333-1/27.03.2019г. от ЕВН.Присъединяването на обекта 

към съществуващата електроразпределителна млежа 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. 

 

По време на експлоатацията на обекта ще бъдат използвани следните природни 

ресурси: 

Вода – За битови и производствени нужди ще се ползва вода от съществуващата 

водопроводна мрежа на гр. Стрелча. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води; 



По време на строителството  ще се генерират основно строителни отпадъци , 

които ще се съхраняват временно в границите на строителната площадка.Впоследствие 

ще бъдат извозени до депата за депониране на строителни отпадъци. 

При строителството се очаква да се генерират инертни и неопасни отпадъци.Най-голям 

дял ще имат изкопните земни маси.Други отпадъци  ще бъдат отпадъци от  бетон, 

мазилка, замазка, строителни отпадъци, малка част опаковки, плочки, керамични 

изделия  и други. 

           Изкопните земни маси  ще се  оползотворят в обратен насип, а  отделените 

строителни отпадъци  ще се депонират и извозят от лицензирана фирма до площадка за 

съхранение и преработка на отпадъци. 

Битовите отпадъци по време на строителството   и експлоатацията  на обекта ще 

се събират в специално предназначени за целта съдове за твърди битови отпадъци и 

след сключване на договор с лицензирана фирма ще бъдат събирани и извозвани на 

депо за неопасни отпадъци.. 

Въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано 

в границите на строителната площадка, около съответния участък на работа.Този вид 

замърсявания нямат кумулативен характер. 

Инвестиционното предложение не предвижда генериране на голямо количество 

отпадъци. Земните маси от горния почвен слой, богат на хумус ще бъдат запазени и 

след приключване на строителството ще бъдат използвани за възстановяване  на 

терена. Излишните изкопни земни маси ще се депонират на депо посочено от 

общината. Генерираните смесени строителни отпадъци с код 17 09 04, ще бъдат 

транспортирани на място, определено от община Стрелча . Количеството им ще е около 

2 м3.   

Съгласно  НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АПРИЛ 2004 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ - Издадена от Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 2004г., изм. и доп. ДВ. 

бр.23 от 20 Март 2012г., отм. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г. отпадъците, генерирани по 

време на строителството са : 

         

№  Вид отпадък   код Наименование по Наредба № 2 
1. Земни маси 17 05  

17 05 04 

17 05 06 

почва (включително почва, изкопана 

от замърсени места), камъни и 

изкопани земни маси 

2. Смесени отпадъци 

от строителни 

материали 

17 01 07 смеси от бетон,  

различни от 

упоменатите в 17 01 06  
 

3. Смесени отпадъци 

от строителни 

материали 

 

17 09 04 смесени отпадъци от строителство , 

различни от упоменатите в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 09 03 

  
 

 

4. Метални и дървени 

отпадъци /от 

арматурата и от 

17 02 01 

17 04 07 

Дървесина 

 

Смеси от метали 



кофража/ 

 

 

 

17 02 02 

 

 

 

стъкло 

Отпадъците, които ще се генерират по време на изграждането на обекта по своя състав, 

количество и начин на събиране  не изискват специално разрешително.Част от 

отпадъците тип „почви и камъни”ще бъдат използвани  при благоустрояването на 

площадката. Останалите отпадъци ще се депонират на определено от общинските 

органи място. 

 

          По време на експлоатацията на Вилното селище се очаква формиране на 

следните видове отпадъци, които ще се класифицират съгласно нормативната уредба: 

№  Вид отпадък   код Наименование по 

Наредба № 2 

1. Хартиени опаковки 15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

2. Найлонови опаковки, 

опаковъчно фолио 

15 01 02 Пластмасови 

опаковки 

3. Изгорели 

луминисцентни 

лампи 

20 01 21* Флуоресцентни 

тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

4. Битови отпадъци 20 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

5. Отпадъци от 

млекопреработвателната 

промишленост 

02 05 

 

 

 

 

02.05.01 

 

02.05.02 

отпадъци отделени 

по време на 

преработка на 

суровините или 

процеси свързани с 

преработката 

материали, негодни 

за консумация или 

преработване 

утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуването им 

 

 

              Производствени отпадъци - възникват в резултат на промишлената и 

обслужваща дейност на физически и юридически лица. 

Разделят се на две групи: 

         Промишлени отпадъци (фолио, кашони и др. транспортен амбалаж ). 



Събират се основно в зоната за опаковане , където  се поставят в затварящи се 

контейнери или PVC чували поставени на стойка. След края на работния ден се 

експедират от предприятието  през приемни/експедиционни рампи. Тези отпадъци се 

предават за рециклиране. 

          В случаите на предприятия от ХВП – хранителни отпадъци не предназначени за 

човешка консумация (отпадъци отделени по време на преработка на суровините или 

процеси свързани с преработката) – код 02 05 - Отпадъци от млекопреработвателната 

промишленост: 

- Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им –  

02 05 02. Количеството ще бъде незначително до 1-2 л/год. 

- Материали, негодни за консумация или преработване - 02 05 01. Количеството 

ще бъде незначително до 1-2 л (кг)/год. 

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

водството на извара се събира в специален съд и от там ще се извеждат от мандрата 

като СЖП кат. 3 

Опасни отпадъци 

- Други хидравлични масла – 13 01 13* - образувани при работа на технологичните 

съоръжения. Количеството ще бъде незначително до 1 л/год. 

- Адсорбенти (трици) абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества - 15 02 02* - до 10 кг/год. 

Битови отпадъци – Смесени битови отпадъци - 20 03 01. Количеството на отпадъците с 

битов характер, които ще се формират по време на експлоатацията на ИП се третират 

както тези образувани по време на строителството. 

Отпадъците от счупени, дефектни и некачествени опаковки, скъсани кашони и 

етикети ще се събират разделно в контейнери и периодично ще се извозват за вторична 

преработка на съответните фирми.  
Управление на отпадъците генерирани при експлоатацията 

Евентуалните производствените отпадъци ще бъдат третирани, както следва 

– суроватка от производство на сирене ще се съхранява в съд и ще се използва за 

храна на животни – възложителят е собственик на кравите; 

- проби от анализ на готовите продукти – отпадналите хранителни продукти ще се 

събират в маркиран водонепропусклив съд с капак, чист и дезифекциран, снабден с 

полиетиленова торба за еднократна употреба, годните ще се използват за храна на жи- 

вотните, а негодните ще се унищожават съгласно приложените инструкции; 

- мляко със съдържание на инхибатори ще се унищожава съгласно приложените 

инструкции. 

За битовите отпадъци ще бъде осигурен кош с капак в санитарния филтър и 

пластмасова кофа на колела с вместимост 0.08 м3 на отредено място в имота. 

Отпадъците ще се изнасят всеки ден в полиетиленова торба в края на смяната. Битовите 

отпадъци ще се транспортират от съответната фирма по чистотата на общинското 

сметище. 

       При извършване на дейности свързани с управлението на отпадъците, за които се 

изисква специален режим, ще бъде уведомен съответният компетентен орган и ще се 

проведат необходимите процедури съгласно Закон за управление на отпадъците. 

По време на експлоатацията ще се планират мероприятия, гарантиращи събиране 

и временно съхранение на отпадъците съгласно изискванията на нормативната уредба 

по околна среда. Отпадъците ще бъдат предавани въз основа на сключен писмен дого- 

вор, на лица притежаващи разрешение съгласно ЗУО. Копие от договорите да бъдат 

представени в РИОСВ в срок до един месец след сключването им. 



 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

При реализацията на ИП и експлоатацията му няма условия за замърсявания на 

околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Ха- 

рактерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и 

генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до 

негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека. Под- 

робна информация за въздействието върху компонентите и факторите на околната сре- 

да се съдържа в раздел IV на настоящата разработка. 

       По време на строитеството се очаква генериране на незначителни количества 

прахови емисии - най-вече фини прахови частици (ФПЧ) и отработени газове от 

транспортните дейности и от ДВГ на строителната механизация. Те ще бъдат само в 

границите на площадката. За намаляване на праховите емисии са предвидени 

съответните мероприятия – оросяване и озеленяване на площадката. 

Експлоатацията на ИП не предполага образуването на значителни количества от- 

падъци, временното съхранение и обезвреждането на които да създаде дискомфорт. 

Районът на ИП – извън жилищната регулация на гр. Стрелча е с шумово натоварване 

под 100 dB(A). Генерираният на територията на площадката шум се очаква да бъде с 

ниско ниво и честота на въздействие и няма да оказва влияние извън своето 

местоположение. 

Реализацията на ИП за изграждане на производствена сграда за 

„МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ – с капацитет на обработка до 0, 5 

тона сурово мляко(краве, овче и козе) на ден, на двусменен режим, няма да замърси и 

няма да създаде дискомфорт на околната среда в района на площадката. 

Дейността на обекта не предполага образуването на значителни количества  

отпадъци, временното съхранение и обезвреждането, на които да създаде  

дискомфорт.  

Изграждането и експлоатацията на ИП няма да замърси и няма да създаде  

дискомфорт на околната среда в района на площадката и извън нея. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Рискови работни места съществуват при упражняването на всяка трудова дейност, 

при наличие на немарливост от страна на обслужващия персонал, при неспазване на 

инструкциите за БХТПБ, при неподдържане в изправност на технологичните съоръже- 

ния и т.н. 

Здравен риск за работещите по време на строителството, по отношение на за- 

мърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, 

съществува в границите на нормалния трудов риск. Не се очаква риск от инциденти при 

правилна експлоатация на строителната техника и спазване изискванията за безопасна 

работа. Възложителят ще разработи ПБЗ, ще се предвидят необходимите превантивни 

мероприятия за предотвратяване риска от неприятни инциденти по време на строителс- 

твото (монтажа на технологичните съоръжения), предупредителни табели, лични пред- 

пазни средства и др. По време на строителството да се извършва ежедневен инструктаж 

на работниците по техника на безопасност. 

При разглежданата дейност по време на експлоатацията на ИП, съществува риск 

от инциденти в границите на нормалния риск, както при всяка друга дейност. 



Описаната дейност не отделя вредности и изпарения в работната среда в количества, 

опасни за човешкото здраве. По отношение на трудовия риск, опасности съществуват, 

както при всяка дейност – необходимо е стриктно спазване на технологичната 

дисциплина.При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за 

работещите по време на експлоатацията на ИП, ще бъде място за работа, гарантиращо 

безопасни и здравословни условия за труд. 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето. 

 

Не се очакват неблагоприятни въздействия върху здравето на работещите на 

обекта и населението в района. Няма рискове за човешкото здраве поради неблагопри- 

ятно въздействие върху факторите на жизнена среда по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на 

Закона за здравето. 

При реализацията на ИП няма въздействия от значителен шум, вибрации и йони- 

зиращи лъчения. 

Не се предвижда използването на химични и биологични агенти. 

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния  

въздух, в предвид характера му, поради което не се очаква и отделянето на вредни  

емисии. 

Здравен риск за работещите по време на строителството, по отношение на замър- 

сяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, съ- 

ществува в рамките на нормалния производствен риск. При спазване на всички норма- 

тиви и инструкции за ПБЗ при СМР ще бъдат сведени до минимум аварийните, съот- 

ветно рискови ситуации. 

Предвижданата материална база ще предлага всички необходими условия за труд: 

производствени, хигиенни, психологични и естетични фактори. В обекта ще са осигу- 

рени необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на обслужващия персо- 

нал, за почивка, за изпълняване на трудовите задължения и лична хигиена. 

Отоплението на обитаемите помещения ще се осигурява с конвенционални ел.уреди – 

стандартни конструкции. 

При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите 

на обекта ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за 

труд. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Приложени са скици и нотариален акт, показващи границите на имота, където ще 

се реализира ИП и антропогенните особености на района. Имота е с площ 547 кв.м. , в 

урбанизирана зона „Соп” /смесена обслужващо-производствена/ съгласно ОУП на 

община Стрелча.Площадката се намира в промишлената зона  на гр. Стрелча, общ. 

Стрелча, обл. Пазарджик.  

Местоположението на площадката е много благоприятно за реализиране на разг- 

лежданата дейност – върху терен предимно равнинен, подходящ за извършване на 

СМР. Изборът на площадката е съобразен със съществуващата инфраструктура –

общински пътища, налични електро  мрежи. 

Няма обработваеми земи, засегнати от реализацията на ИП. 



Територията, предмет на ИП, ще обхваща нормираните сервитути. 

По време на строителството, площта необходима за временни дейности при изпълнение 

на обекта, необходим за нуждите на упражняваната дейност, ще бъде в границите на 

имота. 

Водоснабдяването на мандрата ще е от съществуващата водопроводна мрежа на гр. 

Стрелча, съгласно Предварителен договор за присъединяване № 153/20.03.2019г., 

издаден от „Водоснабдяване и канализация –С“ ЕООД гр. Стрелча 

Електрозахранването на Млекопреработвателното предприятие  ще се осъществи 

съгласно Становище № 8163333-1/27.03.2019г. от ЕВН.Присъединяването на обекта 

към съществуващата електроразпределителна млежа 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. 

        Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата 

пътна инфраструктура. Имота, предмет на ИП е с изградена пътна инфраструктура и не 

се налага промяна или изграждане на нова. 

Временните действия, по време на строителството, ще се извършват в рамките на  

имота и няма да засягат съседните имоти и пътища. 

 

За характеризиране местоположението на инвестиционното предложение  към 

настоящата информация са приложени следните документи:     

 скица с виза за проектиране № С-858/14.02.2019г.  за УПИ V- общински, кв. 112, 

по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик   

 Нотариален акт  № 31, том I,  рег. № 378, дело 29/05.02.2019г. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества 

от приложение № 3 към ЗООС. 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждането на млекопреработветелно 

предприятие с капацитет на обработка до 0,5 тона сурово мляко(краве, овче и козе) на 

ден в имот № УПИ 5, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област 

Пазарджик. Ще се произвеждат бяло саламурено сирене, кашкавал и извара.  

       Процесите при производство на млечни продукти в обобщен вид са следните: 

окачествяване на млякото и приемане, съхранение, пастьоризация или термизация. За 

осъществяване на производствения процес в базата за производство на бяло саламурено 

сирене, кашкавал и извара се изпълняват следните основни  и спомагателни дейности:

  

 контрол на основни суровини (краве, овче и козе мляко);   

 окачествяване на готовата продукция; 

 складиране и съхранение на готова продукция; 

 разфасоване и опаковане на готовата продукция; 

 контрол при съхранението и спазване на принципа „пръв влязъл – пръв излязъл“ 

При производството на бяло саламурено сирене, кашкавал и извара от краве, овче и 

козе мляко ще се използва технологично оборудване, което отговаря на Регламент (ЕО) 

852/2004 относно хигиената на храните и Регламент(ЕО) 853/2004 относно определяне 

на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, а така също 

съобразено с добрите производствени практики: 

       Технологичното оборудване ще бъде следното: 

 млекоохладителна вана за суровото мляко; 

 пастьоризатор тип заквасочник; 



 помпи за мляко; 

 подвижна сиренарска маса; 

 съд за солов разтвор; 

 подвижна количка-преса за пресоване и отцеждане на сиренина за производство 

на кашкавал; 

 машина за рязане на чедаризираната сиренина за производство на кашкавал; 

 съд с двойни стени за изпарване на чедаризираната сиренина; 

 стелажна количка за форми с гореща чедаризирана суровина;  

 буферен съд за суроватка от производството на кашкавал; 

 електрическа помпа; 

 съд за събиране на суроватка от производството на бяло саламурено сирене и 

цвик от производствата на извара(СЖП - ІІІ - та категория; 

 калъпи за кашкавал; 

 работни маси от неръждавейка; 

 вакуум опаковъчна машина; 

 хладилна камера за охлаждане и обдухване на кашкавал; 

 хладилна камера за зреене на млечни продукти; 

 хладилна камера за съхранение на млечни продукти; 

 склад за съхранение на кутии; 

 електронни везни с пишещо устройство; 

 еднопозиционни мивки моноблок с фотоклетка или педал.  

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС 

 

1.Първична обработка на суровото млякото 

1.1.Приемане и окачествяване на сурово мляко 

В мандрата ще се преработват 500 литра краве, овче и козе мляко на ден, отговарящо на 

изискванията на: 

 за кравето мляко по Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за специфичните изис-

квания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве 

мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалният им 

контрол, в сила от 07.03. 2017 г., издадена от МЗХ (обн. ДВ, бр. 20 от 07 Март 

2017 г.) и по Регламент (ЕС) № 853/2004 г. от 29 април 2004 на Европейския 

парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за 

храните от животински произход;  

 за овчето и козето мляко по Регламент (ЕС) № 853/2004 г. от 29 април 2004 на 

Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични 

хигиенни правила за храните от животински произход; 

От постъпващото мляко, от транспортното средство, преди разтоварване на прием-ната 

площадка, се взема проба. Правят се анализи за окачествяване на суровината с милк 

тестер. Пробите се изпитват за откриване на антибиотици с бърз тест и за наличие на 

инхибитори с тестер за откриване на инхибиторни субстанции. 

1.2.Разтоварване и съхранение на суровото млякото 

Ако резултатът от пробата за наличие на инхибитори е отрицателен и млякото отговаря 

по физикохимични показатели, се разтоварвя.  

Цистерната се свързва с гъвкав тръбопровод и с помащта на електричека помпата 

сурово мляко се отправя към млекоохладителната вана. 

1.3.Топлинна обработка на суровото мляко млякото 



Топлинната обработка на суровото млякото се извършва в пастьоризатор тип 

заквасочник, където млякото се пастьоризира/термизира и охлажда до предвидените 

тех-нологични стойности на температурата и времето на задръжка.   

2. Производство на бяло саламурено сирене 

От млекоохладителната вана суровото мляко с помощта на електрическа помпа и 

гъвкав млекопровод се подава към пастьоризатара тип заквасочник, където се пастьо-

ризира на 68ºС -70ºС за овчето и  72ºС -75ºС за кравето, козето и смес със задръжка 20-

25 минути и се охлажда до 32-34ºС.  

Охладеното пастьоризирано мляко с помощта на електрическа помпа и гъвкав 

млекопровод отива в подвижната сиренарска вана, застлани преварително с полиетилен 

и цедило. Млякото се подсирва във ваната, при температура 30ºС - 34ºС в продължение 

на 60 минути за всички видове мляко. Преди подсирването на всеки 100 литра мляко се 

добавя: 

- закваска от Lactococcus lactis subspecies, Lactis и Lactococcus casei или 

Lactococcus delbrueckii subspecies bulgaricus и Streptococcus thermophilis в 

съотношение между двете групи микроорганизми от 2:1 до 1:1 в количество от 

0,15% - 0,2%; 

- 30 ml -40 ml 50% разтвор на калциев двухлорид(CaCl2), разреден с вода 1:10; 

- мая за сирене, в количество съгласно изискването първата коагулация да се 

появи на 8-та - 12-та минута. Маята се разрежда с чиста питейна вода 1:10 

непосред-ствено преди употреба и се налива на тънки струйки при постоянно 

разбъркване, след което разбъркването на млякото се преустановява. 

Строго се спазва поставянето на закваската, калциевия двухлорид и маята в по-сочената 

последователност. 

Готовата сиренина(полученият междинен продукт, коагулирал под въздействието на 

сирищния ензим) се нарязва на призми с размери 2 cm х 2 cm след което се извършват: 

разбъркване през определени интервали до отделяне на достатъчно количе-ство 

суроватка, изтегляне на полиетилена и завързване на цедилата(отцеждащата тъ-кан), 

след което започва пресоването на сиренината. То се извършва за 3 h - 3,5 h с 

постепенно натоварване с тежести до 20 kg - 40 kg и е завършено, когато сиренината 

достигне водно съдържание(61 ± 1)%. 

       Сиренето се нарязва с размери 11cm x 8 cm x 11 cm. Нарязаното сирене се осолява в 

разтвор на вода и сол с концентрация 18% - 20% при киселинност до 25°Т и 

температура 14°С - 16°С в продължение на 12 h - 15 h, като в кая на осоляването му 

трябва да съдържа от 2,0% до 2,5% сол. 

       Осоленото сирене се нарежда еднократно, плътно по четири парчета на ред с 

еднаква големина и форма. Доосоляването се изършва със суха сол в количество 0,250 

kg - 0,300 kg за една опаковка от (15±0,5) kg сирене. Опаковките със сирене се за пред-

варителна ферментация(вдигане на киселинност) при температура (16±2)°С за 2 - 3 дни, 

при което титрумата киселинност трябва да достигне 180°Т - 200°Т за краве и козе си-

рене, а за овчето и смес сирене до 160°Т - 180°Т, след което опаковките се доливат със 

саламура с кеселинност, не по-ниска от 160°Т и съдържание на сол 7% - 10%. Готовите 

опаковки сирене се затварят. 

       Затворените опаковки сирене се отправят да зреят в камерата за зреене на млечни 

продукти при температура 10°С до + 12°С. Процесът на зреене трае 45 дни за кравето  

и 60 дни за очето, козето и смес сирене. 

Узрялото сирене се прехвърля зя съхранение в хладилна камера при температура от 

0°С до + 4°С. 



Една част от сиренето се разфасова. За целта опаковките се отварят и сиренето се 

изважда и поставя в съд с двойно дъно за отцеждане. Отцеденото сирене се разфасова 

по определено тегло за потребителска опаковка след което се вакуумира.  

Опакованото в потребитески опаковки сирене, с егализирано тегло се кашонира и 

отправя за съхранение в хладилната камера за целта. Готовия продукт се съхранява в 

опаковките със или без саламура, без пряк достъп на въздух в хладилни помещения с 

температура от 0°С до 4°С, със срок на минимална трайност от дата на производство, 

както следва: 

- за сирене от краве мляко - 12 месеца; 

- за сирене от овче мляко - 18 месеца; 

- за сирене от козе мляко - 10 месеца; 

- за сирене от смесено мляко - 10 месеца; 

- за сирене в потребителски опаковки под вакуум - 6 месеца; 

3.Производството на кашкавал  

От млекоохладителната вана суровото млякото, с помощта на електрическа помпа и 

гъвкав млекопровод се подава към пастьоризатора тип заквасочник, където се загрява 

до 32ºС - 34ºС за овчето и 33ºС - 35ºС за другите видове млека.  Мляко се подсирва в 

продължение на 30 до 40 минути за всички видове млко. Преди подсирването на всеки 

100 литра мляко се добавя: 

- закваска чисти култури от млечнокисели бактерии в комбинация:от Lactococ-cus 

lactis, Streptococcus thermophilis, Lactococcus casei или Streptococcus lactis, 

Strepto-coccus thermophilis, Lactococcus casei, Lactococcus bulgaricus и други в 

количество от 0,3% - 1,0%. Провежда се биологично зреене, до като титруемата 

киселинност на млякото се повиши с 1ºТ до 2ºТ; 

- 30 ml -40 ml 50% разтвор на калциев двухлорид(CaCl2), разреден с вода 1:10; 

- мая за сирене, в количество съгласно изискването първата коагулация да се 

появи на 10-та - 12-та минута. Маята се разрежда с чиста питейна вода, 

непосредствено преди употреба и се налива на тънки струйки при постоянно 

разбъркване, след което разбъркване-то на млякото се преустановява. 

Строго се спазва поставянето на закваската, калциевия двухлорид и маята в посоче-ната 

последователност. 

Полученият средно плътен коагулирал се нарязва първоначално на призми с размери от 

3 до 4 сантиметра и след покой от 5 до 10 минути се раздробява до получаване на 

сиренни зърна с големина от 6 до 10 милиметра, в зависимост от вида на млякото.     

           Зърната се обработват в следната последователност: 

- стабилизиране, чрез плавно разбъркване на зърната при постоянната темпера-

тура на подсирване в продължение на 5 до 10 минути; 

- изпичане при постоянно и плавно разбъркване на сместа от сиренни зърна и 

суроватка, при бавно повишаване на температурата с 1ºС на всеки 2 минути до 

достигане на 40ºС - 42ºС. Изпичането продължава от 40 до 60 минути. Края на 

изпичането се проследява чрез: 

- стискане с ръка на шепа зърна, като същите трябва да имат определена плът-

ност, да не слепват и да могат да се разделат; 

- измерване титруемата киселинност на суроватката, която трябва да бъде в гра-

ниците от 16ºТ до 24ºТ. 

Изпечената сиренина се прехвърла в подвижна сиренарска вана с претисквач, 

предварително заслана с цедка. 

Сиренината се пресова в сиренарската количка, като налягането се повишава по-

степенно до 6 kg на 1 kg сиренна маса. Пресоването продължава от 15 до 20 минути, 

като в края на процеса стойността на рН на сиренната маса трябва да бъде от 5,8 до 5,9.  



Пресованата сиренна маса се нарязва на парчета с размери от 50 до 60 сантиметра  и се 

оставя за чедеризация. 

Процесът на чедеризация продължава от 60 до 120 минути. Температурата на си-

ренната маса по време на чедаризаията се поддържа в границите от 35ºС до 38ºС. 

Оптималния момент на чедеризацията се установява чрез: 

- малка топлинна проба на тънък отрязък от средата на сиренната маса; 

- измерване на стойността на рН на кашкавала, като: 

- рН на кашкавала от краве мляко трябва да има стойности от 5,20 до 5,30; 

- рН на кашкавала от овче мляко трябва да има стойности от 5,45 до 5,50; 

- рН на кашкавала от козе мляко трябва да има стойности от 5,45 до 5,50; 

- рН на кашкавал смес трябва да има стойности от 5,20 до 5,50; 

Чедеризиралата сирениа маса първоначално се нарязва на ленти с дължина от 20 до 30 

сантиметра и широчина от  8 до 10 милиметра, които след това се подават за парене, 

осоляване и формоване. Извършва се в на ръка във дустенен съд, във воден разтвор на 

сол с концентрация от 12% до 18%, титруема киселинност до 25ºТ и температура от 

72ºС до 74ºС. Процесът продължава до достигане на температура от 63ºС до 65ºС, 

измерена в центъра на парената сиренна маса. Формоването на кашкавала се извършва 

в специални за целта форми. Провеждат се не по-малко от две надупчвания на питите 

през интервал от 20  до 30 минути и обръщания след 10, 90, 150 минути от момента на 

формоването на кшкавала.  

         Кашкавала във формите се охлажда при темпаратура от 8ºС до 10ºС в продълже-

ние на 15 до 20 часа, след което се изважда от тях, обухва се при температура от 6ºС до 

8ºС и относителна влажност на въздуха от 75% в продъжение на 2-4 дни, в зависимост 

от големината  и формата му и се вакуумира. 

        Вакуумираният кашкавал се поставя в хладилната камера за зреене на млечните 

продукти при температура от 8ºС до 10ºС и относителна влажност на въздуха от 80% до 

85% в продъжение на 45 до 60 дни. 

Узрялият кашкавал се прехвърля за съхранение в хладилна камера при температура от 

0°С - 4°С. 

Опакованият в потребитески опаковки кашкавал, с егализирано тегло се отправя за 

съхранение в хладилната камера за съхранение на млечни продукти. Готовия продукт 

се съхранява в хладилни помещения с температура от 0°С до 4°С, със срок на 

минимална трайност от дата на производство, както следва: 

- за кашкавал от краве мляко - 10 месеца; 

- за кашкавал от овче мляко - 12 месеца; 

- за кашкавал от козе мляко - 12 месеца; 

- за кашкавал от смесено мляко - 10 месеца; 

- кашкавал, разфасован в потребителски опаковки - 6 месеца от разфасоването; 

Хладилните камери за съхранение на суровини и готова продукция ще бъдат плюсови, 

ще поддържат температури от  0 до +4 градуса и от +10 до +12 градуса  За хладилен 

агент ще се използва фреон R 134  или R 410  в количества  по 1,8 кг до 2,00 кг на 

хладилна система – максимално количество 6 кг. 

4. Производството на суроватъчна извара 

Отделеното количество суроватка, при производството на кшкавал се прехвърля с 

помощта на подвижна помпа в буферен съд и след това изварител. В него суроватката 

се подгрява температура 92ºС - 92ºС за 20 min, при което суроватъчните протеини 

преципитират. По време на този процес изварата се изпича. След изпичането ѝ изварата 

се източва в подвижна количка за отцеждане на извара от цвик, който се изпомпва, а тя 

се самопресува 3 – 8 h. 



Добитата извара се разфасова на работна маса с контролна везна в потребителски 

опаковки. Опаковките се вакуумират, след което се съхранение в хладилната камера за 

съхранение на готовата разфасована продукция при температура от 0°С до + 4°С до 

момента на експедирането ѝ от територията на предприятието. 

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

водството на извара се събира в специален съд и от там се извежда от мандрата като 

СЖП кат. 3. 

5.Измиване на технологичното оборудване 

Измиването на технологичното оборудване ще се извършва ръчно с миещ разтвор на 

алкална основа, след което се изплаква обилно с вода. Така измитото оборудване ще се 

дезинфекцира, с дезинфектант разрешен за употреба в хранително-вкусовата 

промишленост.  

Отпадните води ще се събират в подови сифони, покрити с решетки, изградени в 

подовете на производствените помещения, които се включват в общата канализационна 

мрежа на сградата и ще се заустват в канализационната мрежа с на гр. Стрелча 

 

Капацитета  на  млекопреработвателното предприятие  ще бъде  до 0, 5 тона сурово 

мляко(краве, овче и козе) на ден, на двусменен режим.  

В обекта ще се преработва  краве мляко, първа категория, овче и козе мляко, 

отговарящо на Регламент(ЕО)853/2004. 

Производствената база се предвижда да работи на двусменен режим и петдневна 

работна седмица. Производството е с прекъснат режим на работа. Ще се произвеждат 

бяло саламурено сирене, кашкавал и извара.  
Водоснабдяването на мандрата ще е от водопроводната мрежа на гр. Стрелча, съгласно 

Предварителен договор за присъединяване № 153/20.03.2019г., издаден от 

„Водоснабдяване и канализация –С“ ЕООД гр. Стрелча. За измерване на изразходените 

водни количества се предвижда водомерно-арматурен възел разположен във водомерна 

шахта в границите на имота. Необходимият дебит вода за охлаждане на 

  млякото в пастьоризатора е около 0.2-0.25 м3 дневно (чиста вода). 

     Отпъдъчните води  ще са с производствен и битов характер. Производствените води 

около 0,5 - 1 куб.м. вода  ще се формират от измиване на помещенията, амбалажа и 

последната промивка на съоръженията. Разходът на вода за измиване на помещения, 

амбалаж и технологично оборудване е около 0.2 м3 дневно.Отпадните води ще се 

събират в подови сифони, покрити с решетки, изградени в подовете на 

производствените помещения, които се включват в общата канализационна мрежа на 

сградата. Предвиден е утаител за улавяне на твърди отпадъци (кало-масло уловител) за 

отпадните води от  ваните за дезинфекция на обувките, мивка за измиване на ръцете с 

дезинфекционен разтвор и от площадката измиване на транспортни автомобили на 

площадката на мандрата.Отпадъчната вода от измиването евентуално може да е 

замърсена с незначително количества мазнини и млечни отпадъци (под 100 г дневно).  

Електрозахранването на Млекопреработвателното предприятие  ще се осъществи 

съгласно Становище № 8163333-1/27.03.2019г. от ЕВН.Присъединяването на обекта 

към съществуващата електроразпределителна млежа 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. 

        Мандрата е оборудвана с нужните прибори и консумативи за измерване 

и контрол на всички технологични параметри на суровината и готовата продукция. 

Микробиологичните анализи ще се извършват във външна оторизирана лаборатория по 

методика, утвърдена в НАССР. 

Обслужващият персонал ще бъде от двама човека, за които е осигурен санитарен 



филтър – предвидени са гардероби за лично и за работно облекло. 

В предвиждания производствен обект няма съоръжения, в които се очаква да са 

налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

 

4.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Приложена е скица на имота. Не се предвижда изграждане на нови пътища или 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имота, предмет на ИП е с 

изградена пътна инфраструктура и не се налага промяна или изграждане на нова. 
При изготвяне на работния проект ще бъдат отразени съществуващите пътни  

връзки за обекта и отклонението им.  

Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно транспортната  

обстановка в района и безопасност на движение.  

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло  

върху имота. 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване.    

Програмата за реализация на ИП започва с процедурите за проектиране, изграж- 

дане и въвеждане в експлоатация на „МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“  

в УПИ V- общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област 

Пазарджик. Капацитета  мандрата ще бъде  до 0, 5 тона сурово мляко(краве, овче и 

козе) на ден, на двусменен режим.  Ще се произвеждат бяло саламурено сирене, 

кашкавал и извара. 

- Реализацията на ИП ще се извърши на един етап. 

- По време на строителството - включва изпълнение на предвидените за строителството 

на  мандрата  строително-монтажни работи, направа на съответните проби, 

изпитания и наладки на технологичните съоръжения, съгласувателни процедури и пус- 

кане в действие на инсталацията. 

- Ще се извършва оросяване на строителната площадка и пътищата по време на 

извършване на транспортните работи. 

- По време на експлоатацията - Дейностите при експлоатацията на ИП са описани 

в раздел II, т. 3 на настоящата разработка. 

- Като задължителни мерки за превенция, възложителят ще предвиди съответни 

действия и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на 

ИП и възстановяването на терена, като мерки във връзка с: 

- Освобождаване на площадката от складираните за временно съхранение отпадъ- 

ци. 

- Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да из- 

вършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО. 

- Възстановяване на нарушените терени. 

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите, очакванията 

на възложителя са за реализация и ефективна експлоатация на обекта. 

В обхвата на работните проекти ще се съдържат подробни разработки, касаещи  

реализацията на обектa и план за безопасност и здраве. Строителството и  

експлоатацията на сградата не е свързана с действия, които ще доведат до промени  

на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във  

водните обекти и др.). При строителството и експлоатацията на инвестиционно  

предложение ще бъдат използвани природни ресурси като земя, вода, материали и  



енергия. Няма невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси.  

Строителството като организация ще се разгърне само върху имота и няма да  

засегне съседните имоти, като същото ще се извършва съгласно план за безопасност  

и здраве.  

Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.  

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на  

работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за  

осигуряване на безопасност и здраве при работа. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

Строителството на мандрата  ще се извърши по традиционния монолитен способ. 

Монолитният способ включва извършване на изкопни работи за оформяне леглата на 

основите, полагане на арматура, полагане на бетон и изливане на плоча с което 

приключва нулевия цикъл при монолитното строителство.  

Реализацията на ИП ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип 

строително-монтажни дейности. Ще бъдат използвани съвременни и традиционни 

методи при монтирането на производствената сграда и на технологичните съоръжения 

на „МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“  . 

Инфраструктурата на площадката е благоприятна за достъп на едрогабаритна- 

та техника и другите дейности свързани със строителството и  и експлоатацията на ИП. 

Предвижда се извършване на строително-монтажните работи, съгласувателни 

процедури и пускане в действие. 

        Реализацията на проектите ще изисква добра организация и използване на  

съвременни методи в строителния процес с цел да се гарантира недопускане на  

отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии и да се  

осигури висока степен на контрол на качество на изпълнение на СМР.  

Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартни нормативно утвърдени  

методи за подобен вид строително-монтажни дейности. Предлаганите методи за  

строителство са предмет на ПОИС. Ще  се използват традиционни строителни  

техники и технологии, гарантиращи високо качество на строително-монтажните  

работи и сигурност при експлоатация на мандрата.  

Строителството ще се извършва от технически подготвени лица с достатъчен  

практически опит, под ръководството на правоспособни технически и инженерни  

кадри и при системно провеждащ се авторски /проектантски/ и строителен надзор.  

То ще бъде реализирано едноетапно. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

ИП за строителство и въвеждане в експлоатация на „МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ“   с капацитет до 0, 5 тона сурово мляко(краве, овче и козе) на ден, на 

двусменен режим” в  собствения си имот УПИ V- общински, кв. 112, по плана на гр. 

Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик се създава с цел да задоволи 

потребителското търсене, ефективно използване на предвиждания обект и за 

осигуряване на допълнителни работни места. Ситуирането и обособяването на ИП ще 

осигурява най-благоприятни условия за упражняване на дейността и опазване на 

околната среда.. 

Млякото и млечните продукти са храни, които са важни за правилното функцио- 

ниране и здравето на организма ни. Експертите към Световната здравна организация 



препоръчват редовната консумация на мляко и млечни храни още от ранна детска въз- 

раст до дълбока старост. 

Специалистите по хранене са единодушни, че млякото и млечните продукти са 

най-добрият източник на лесно усвоим калций. Този минерал е от жизненоважно зна- 

чение за изграждането на костите и зъбите. Липсата или недостатъчният прием на мля- 

ко и млечни продукти увеличават риска от остеопороза. 

Киселото мляко, съдържащо живи млечнокисели бактерии, както и други кисе- 

ломлечни продукти имат благотворно влияние върху здравето и спадат към така наре- 

чените пробиотици. Пробиотиците са продукти, съдържащи живи микроорганизми, 

които оказват много полезен за здравето ефект. 

Млечнокиселите бактерии имат силна антимикробна активност и потискат разм- 

ножението на вредните микроби в храната и червата. Млечнокиселите бактерии подоб- 

ряват храносмилането и стимулират перисталтиката на червата. Бактериите, намиращи 

се в киселото мляко, подобряват имунитета, намаляват случаите на свръхчувствител- 

ност и алергия към лактоза. Млечнокиселите бактерии намаляват риска от атеросклеро- 

за, тъй като действието им понижава холестерола в кръвта. 

Обособяването на ИП ще предлага най-благоприятни условия за ефективно 

упражняване на производствената дейност на възложителя за опазване на околната 

среда. 

Основните фактори за успешна реализация на ИП е географското разположение 

на обекта, както и перфектната логистика. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 

защита, и отстоянията до тях. 

Инвестиционното предложение  ще се реализира в  имот УПИ V- общински, кв. 112, по 

плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик,  собственост на 

Възложителя,  съгласно Нотариален акт  **. Имота е с площ 547 кв.м. , в урбанизирана 

зона „Соп” /смесена обслужващо-производствена/ съгласно ОУП на общината. 

Приложени са скица с виза за проектиране и нотариален акт, описващи границите на 

имота, където ще се реализира ИП. 

Площадката се намира в промишлената зона  на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. 

Пазарджик.  

В района на ИП, няма защитени природни местообитания и/или местообитания на 

видове, предмет на опазване, съгласно ЗБР. 

Площадката за реализация на ИП не засяга защитени територии по смисъла ЗЗТ. 

Съгласно писмо изх. № ПД – 01 – 212 /1/ от 18.04.2019г. на РИОСВ-Пазарджик, 

Площадката , в която ще се осъществи ИП- УПИ V- общински, кв. 112, по плана на гр. 

Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, не попада в границите на защитени 

територии 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 защитна зона  е BG0001389 

„Средна гора”, от която имота отстои на не по-малко от 1,48 км. 

. 

Няма обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите 

на културното наследство. 

Не се очаква трансгранично въздействие. 



 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

От приложената  скица и нотариален акт е видно, че имотът граничи на изток и запад с 

улица; на север – с УПИ II   -млекосъбирателен пункт и на юг - УПИ  VI- общински. 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; 

Национална екологична мрежа. 

В района на имота, в който ще се реализира ИП няма защитени природни место- 

обитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване, съгласно Приложение 

№ 1 на ЗБР. Площадката не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. 

Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за ОС. 

Площадката на ИП не е в санитарно-охранителната зона около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и 

др. на гр. Стрелча. 

 

 

         Не се очаква въздействие от страна на реализиране на инвестиционното 

предложение върху елементи на Националната екологична мрежа. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с:  
 С унищожаване на отделни площи, покрити с тревни или дървесни видове, няма да 

се унищожат природни местообитания и месторастения, които да не са широко 

разпространени в цялата околност и въобще в страната.  

 Унищожаване на видове от флората и фауната, включително и на видове с висока 

консервационна значимост.  

 Няма да се намали биологичната продуктивност на района.  

Площадката  има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг 

план. В непосредствена близост в съседните имоти има изградени кравеферми, което 

спомага за основната дейност и намалява себестойността на произвежданите продукти. 

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно 

кумулативно въздействие върху защитените зони от мрежата 

Предвид характера и съгласно направената преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, инвестиционното предложение няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 

на видове. Защитените зони са далеч от инвестиционното предложение.. 

Имота не попада в защитени територии и местообитания, в близост до него няма 

защитени обекти или паметници на културата.В границите на разглежданата територия 

от установените флорни видове няма защитени видове със Закона за биологичното 

разнообразие, както и такива които да са включени в Бернската конвенция. 

С реализирането на проекта няма да настъпи качествена и количествена промяна в 

установеното равновесие  в района по отношение на животинския свят.Предвидените 



дейности са с такова естества и местоположение, че няма да доведат до пряко или 

косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от 

защитени зони. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство). 

        Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата 

пътна инфраструктура. Имота, предмет на ИП е с изградена пътна инфраструктура и не 

се налага промяна или изграждане на нова. 

Временните действия, по време на строителството, ще се извършват в рамките на  

имота и няма да засягат съседните имоти и пътища. 

       Водоснабдяването на мандрата ще е от водопроводната мрежа на гр. Стрелча, 

съгласно Предварителен договор за присъединяване № 153/20.03.2019г., издаден от 

„Водоснабдяване и канализация –С“ ЕООД гр. Стрелча. За измерване на изразходените 

водни количества се предвижда водомерно-арматурен възел разположен във водомерна 

шахта в границите на имота. Необходимият дебит вода за охлаждане на 

  млякото в пастьоризатора е около 0.2-0.25 м3 дневно (чиста вода). 

     Отпъдъчните води  ще са с производствен и битов характер. Производствените води 

около 0,5 - 1 куб.м. вода  ще се формират от измиване на помещенията, амбалажа и 

последната промивка на съоръженията. Разходът на вода за измиване на помещения, 

амбалаж и технологично оборудване е около 0.2 м3 дневно.Отпадните води ще се 

събират в подови сифони, покрити с решетки, изградени в подовете на 

производствените помещения, които се включват в общата канализационна мрежа на 

сградата. Предвиден е утаител за улавяне на твърди отпадъци (кало-масло уловител) за 

отпадните води от  ваните за дезинфекция на обувките, мивка за измиване на ръцете с 

дезинфекционен разтвор и от площадката измиване на транспортни автомобили на 

площадката на мандрата.Отпадъчната вода от измиването евентуално може да е 

замърсена с незначително количества мазнини и млечни отпадъци (под 100 г дневно).  

Електрозахранването на Млекопреработвателното предприятие  ще се осъществи 

съгласно Становище № 8163333-1/27.03.2019г. от ЕВН.Присъединяването на обекта 

към съществуващата електроразпределителна млежа 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. 

Няма други дейности, свързани с ИП. 

Експлоатацията на ИП ще осигури ефективно протичане на дейността, при 

свеждане до минимум отрицателните въздействия върху околната среда. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Реализацията на ИП ще бъде осъществена след законовите съгласувателни проце- 

дури със съответните инстанции и пускане в действие. 

Ще бъде необходимо получаване на разрешение за строеж  по ЗУТ от Община Стрелча. 

При започване на строителството се съставя протокол за откриване на строителна 

площадка, определяне на строителна линия и ниво. Строителството се счита за завър- 

шено с издаване на разрешение за ползване. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 



географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

          Инвестиционното намерение ще се реализира в имот УПИ V- общински, кв. 112, 

по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик,  собственост на 

Възложителя,  съгласно Нотариален акт  **. Имота е с площ 547 кв.м. , в урбанизирана 

зона „Соп” /смесена обслужващо-производствена/ съгласно ОУП на общината. 

       Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло  

върху имота. Площта на имота е достатъчна за извършване на временните дейности  

по време на строителството и няма да засегне съседни имоти.  

Не се очакват увреждане, фрагментация и /или загуба на типовете природни  

местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 92/43 ЕЕС за опазване на  

природните местообитания и дивата фауна и флора и местообитания по видове,  

включени в Приложение №1 на директивата 79/409/ ЕЕС за опазване на дивите  

птици, в това число приоритетни за опазване по Натура 2000.  

        Не се очаква промяна в ключови биологични и физикохимични  

характеристики на естествени по характер типове природни местообитания. Не  

съществува вероятност за влошаване на естествените условия за живот на  

растителни и животински видове, които са в предмета и целите на опазване на  

защитени зони. 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

Имотът е собственост на възложителя. Имотът, където се предвижда реали- 

зацията на ИП не е третиран като географски район с нестабилни екологични характе- 

ристики. Теренът е в урбанизирана зона „Соп” /смесена обслужващо-производствена/ 

съгласно ОУП на общината. 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия - Площадката на ИП не попада в 

близост или в мучурища и речни устия.; 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда - ИП не засяга крайбрежни зони и 

морска околна среда.  

4. Планински и горски райони - ИП не засяга горски и планински райони;  

5. Защитени със закон територии - Съгласно становище по компетентност на 

РИОСВ – Пазарджик, площадката не попада в защитени територии по смисъла на чл. 5 

от ЗЗТ.; 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа- Площадката за реализация на ИП 

не засяга защитени територии по смисъла ЗЗТ. 

Съгласно писмо изх. № ПД – 01 – 212 /1/ от 18.04.2019г. на РИОСВ-Пазарджик, 

Площадката , в която ще се осъществи ИП- УПИ V- общински, кв. 112, по плана на гр. 

Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, не попада в границите на защитени 

територии 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 защитна зона  е BG0001389 

„Средна гора”, от която имота отстои на не по-малко от 1,48 км. 

Имота, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 

5 от Закона за защитените територии. 

Съгласно становище по компетентност на РИОСВ – Пазарджик, площадката не засяга 

елементи от НЕМ. 
7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност - Имотът, 

предмет на ИП, не се намира в близост до обекти с историческо, културно или 

археологическо значение.;  



8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или  

подлежащи на здравна защита - Територията на ИП не попада в СОЗ около 

водоизточни ци и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, чувствителни зони, 

зони със специален статут или подлежащи на здравна защита. 
Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно 

охранителни зони или територии или зони и обекти със специфичен санитарен статус 

или подлежащи на здравна защита.  

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма  

други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр.  

влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо  

от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и  

експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари,  

аварии и невъзвратими щети. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда,  

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда  

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:  

 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,  

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта,  

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените  

територии. 

Предвижданията на ИП за проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

„МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ с капацитет на обработка до 0,5 

тона сурово мляко(краве, овче и козе) на ден в имот № УПИ 5, кв. 112, по плана на гр. 

Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик. Ще се произвеждат бяло саламурено 

сирене, кашкавал и извара и  ще съблюдават основните принципи за икономично 

използване на територията, за опазване и развитие на околната среда, за изграждане на 

функционалeн екологосъобразен обект. 

Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху населението и чо- 

вешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, 

земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и 

защитените територии. 

При строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличаване на 

съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие СМР дейности. 

Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде 

краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около 

сътветния участък на работа.Този вид замърсяване няма кумулативен ефект. 

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните, респек- 

тивно подпочвените води, в случай на небрежност от страна на работниците, заети в 

строителния процес. 

Битовите и строителни отпадъци, генерирани по време на строителството ще се 

депонират на отредени за целта временни места и ще се извозват от съответната фирма 

по чистотата на общинското сметище. 

По време на строителството е възможно инцидентно и краткотрайно замърсяване 

на почвите със строителни и битови отпадъци. Нарушенията ще бъдат в границите на 

отредения имот. 

Шум и вибрации - използваните строителни машини и съоръжения – тежко и ле- 

котоварни камиони, багери и др., са с ниво на шум около 80 – 100 dB(A). Шумовият 

фон в района на строителната площадка ще влоши за кратко време. 



При експлоатацията на ИП, като евентуални източници на замърсители на 

околната среда ще бъдат технологичните съоръжения, транспортните средства, обс- 

лужващия персонал и ползвателите на обекта. 

Производството на млечни продукти ще се извършва съгласно технологичен про- 

ект в съотетствие с нормативните изисквания. 

Технологичният процес ще протича при стриктно спазване на всички изисквания 

към условията за чисто и безвредно производство, съобразени с изискванията на нор- 

мативната база. 

Въздух – Източници на емисии, представляващи опасност за атмосферния въздух са: 

 Неорганизираните емисии на вредни вещества във въздуха - Изгорелите газове 

от спиращи и потеглящи автомобили в района на обекта са в зависимост от натоваре- 

ността (работния график) и интензивността на прилежащата транспортната артерия - 

средна. Продължителността на въздействието е кратка, интензивността - слаба. 

 Източниците на неприятни миризми - Бензиновите изпарения, димните газове 

са евентуални източници на миризми. Продължителността на въздействието е кратка, 

интензивността - слаба. 

Обхватът на емитираните замърсители ще бъде локализиран около източниците в 

огражденията на имота. 

При експлоатацията на ИП, няма източници на вредности, представляващи 

опасност за чистотата на въздуха. 

Води – Водоснабдяването на мандрата ще е от водопроводната мрежа на гр. 

Стрелча, съгласно Предварителен договор за присъединяване № 153/20.03.2019г., 

издаден от „Водоснабдяване и канализация –С“ ЕООД гр. Стрелча 

     Отпъдъчните води  ще са с производствен и битов характер. Производствените 

води около 0,5 - 1 куб.м. вода  ще се формират от измиване на помещенията, амбалажа 

и последната промивка на съоръженията. Отпадните води ще се събират в подови 

сифони, покрити с решетки, изградени в подовете на производствените помещения, 

които се включват в общата канализационна мрежа на сградата. 

          Предвиден е утаител за улавяне на твърди отпадъци (кало-масло уловител) за 

отпадните води от  ваните за дезинфекция на обувките, мивка за измиване на ръцете с 

дезинфекционен разтвор и от площадката измиване на транспортни автомобили на 

площадката на мандрата. 
          Електрозахранването на Млекопреработвателното предприятие  ще се осъществи 

съгласно Становище № 8163333-1/27.03.2019г. от ЕВН. 

            Няма да се налага изграждането на нова пътна инфраструктура, ще се използва 

съществуващата улица с трайна настилка до имота. 

Вследствие реализацията на ИП за въвеждане в експлоатация на „Мобилна манд- 

ра за производство на млечни продукти”, при спазване на законовите изисквания за 

съответните дейности, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и каче- 

ството на повърхностните и подземни води в района. 

 

Вследствие реализацията на ИП за въвеждане в експлоатация на 

„Млекопреработвателно предприятие”, при спазване на законовите изисквания за 

съответните дейности, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и каче- 

ството на повърхностните и подземни води в района. 

Почви – Необходимо е теренът да се поддържа чист и да не се допуска замър- 

сяване с битови и производствени отпадъци. Ще се създаде организация за контрол на 

площадката за съхранение на материалите и техническото състояние на машинния парк 

с цел недопускане аварийни разливи на масла и горива. При експлоатацията на обекта 



не се очаква замърсяване на почвите. 

Отпадъци – В раздел II, т. 1, г) подробно са описани видивете отпадъци, които ще 

се образуват, вследствие на реализацията и експлоатацията на ИП за 

„Млекопреработвателно предприятие”. Преди извършване на подготвителните работи 

и започване на експлоатацията ще се извърши класификация на отпадъците и ще се 

предприемат необходимите действия, съгласно Наредба № 3/2004 г. за класификация 

на отпадъците. 

Транспортните средства ще бъдат моторните превозни средства, обслужващи 

обекта. Транспортирането на готовата продукция ще се извършва съгласно изисквания- 

та на БДС. Негативното въздействие от транспортните средства върху качеството на 

околната среда в района се очаква да бъде минимално. 

Шум и вибрации - В бъдещия обект евентуални източници на наднормено шумово 

натоварване ще бъдат технологичните съоръжения и обслужващите МПС. Допустими- 

те нива на шума в работната среда на производствени площадки се нормират от Наред- 

ба № 6/2006 г. за показатели за шум в околната среда. За производствени площадки е 80 

dB(A). Въздействието на шума от обслужващите транспортни средства по време на ек- 

сплоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма кумулативен ефект върху съ- 

ществуващата акустична обстановка. При дейността на обекта няма други източници на 

шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района. 

Ландшафт – По време на строителството на обекта, съществуващият ландшафт 

ще претърпи изменение. Ще се превърне от неизползваем селскостопански в организи- 

ран ландшафт за производство на млечни продукти. Измененията, които ще настъпят в 

ландшафта след изграждането на ИП ще бъдат трайни и невъзвратими, но ще имат 

положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с при- 

родните дадености на околността. 

Биологично разнообразие - Въздействието на предвижданията на ИП върху фло- 

рата и фауната през експлоатационния период ще бъде с ограничен териториален обх- 

ват, без кумулативен ефект.__ 

Исторически и културни паметници – Изграждането и експлоатацията на ИП ня- 

ма да окаже отрицателно въздействие върху историческите, културните и природни 

паметници в региона, няма данни за наличието на такива. 

       Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт  

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида,  

състава и характера на земните недра и ландшафта; 

Няма защитени територии и паметници на културата в границите на  

инвестиционното предложение.  

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,  

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.  

 

ИП не попада и не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии (ЗЗТ) и защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

Предвижданата дейност е с такова естество и местоположение, че няма да доведе 

до: 

 Пряко или косвенно увреждане на природни местообитания и местообитания 

на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

 Нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мре- 

жата „НАТУРА 2000”. 

 Отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НА- 



ТУРА 2000”. 

 

3.Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на  

инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.  

 

Инвестиционното намерение не предполага възможности за възникване на риск 

от инциденти, както и не крие риск от големи аварии и/или бедствия. 

Възложителят ще изготви авариен план за действия при възникване на евентуални 

пожари, бедствия и аварийни ситуации. 

Ще бъдат осигурени аптечки с лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварий- 

ни изходи. В обекта ще се предвидят необходимите противо-пожарни съоръжения. 

Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията на ИП и безопасна 

експлоатация. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,  

краткотрайно, средно-и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно).  

Възможното въздействие върху околната среда е пряко и краткотрайно, обхватът 

е локализиран в границите на площадката. 

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.  

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите  

или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земята или в  

повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.  

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието -географски район;  

засегнато население; населени места (наименование, вид -град, село, курортно  

селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).  

 

Обхватът на въздействие е локален – в рамките на поземления имот. Реализацията 

и експлоатацията на ИП не засяга населени места, обществени сгради, както и обекти 

със стопанско предназначение. 

Не се очаква въздействие върху: географски район, население, населени места и 

др. Засегнати могат да бъдат само обитателите на обекта и то в незначителна степен, 

при  неспазване изискванията за безопасни условия на труд при извършване на  

строително-монтажни работи. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  

Вероятността на появата е еднократна, ограничена във времето при строителство- 

то и периодична при експлоатацията (субективен фактор са недобросъвестен персонал 

и бедствени ситуации). Кумулативен ефект не се очаква..  

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и  

обратимостта на въздействието.  

  



Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване на инве- 

стиционното намерение, интензивността - слаба. 

Обхватът на емитираните замърсители ще бъде локализиран около източниците, в 

огражденията на обекта. 

Вероятност за обратимост на въздействието няма..  

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени  

инвестиционни предложения.  

Имотът е собственост на възложителя. 

Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията  

След въвеждане на обекта в експлоатация, при условие, че се спазят всички нор- 

мативни изисквания за опазване чистотата на атмосферния въздух, водите и почвите, 

неблагоприятни въздействия не се очакват. 

Системата на мониторинг за обекта включва всички мерки за правилно протичане 

на производствения процес - доставката, съхраняването и разпределението на 

суровините, готовата продукция и техническата изправност на експлоатираните 

технологични съоръжения. 

Проектните решения на ИП ще бъдат съобразени със строително-техническите 

норми за разглежданите дейности. Ще се предвидят всички необходими условия за ре- 

ализацията му и безопасна експлоатация. 

 

10.Трансграничен характер на въздействието   
 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с  

трансграничен характер. При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква  

въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава  

или държави в предвид местонажождението на имота.  

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен  

характер. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве.  

 

При реализация на ИП ще бъдат взети предвид следните мерки: 

 Всички процеси по подготовката на площадката за монтаж на сградата за въ- 

веждане в експлоатация на МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“за 

производство на млечни продукти, обезопасяването й, монтажа на технологичните 

съоръжения, ще се извършват съгласно комплексните единни трудови норми за такъв 

тип работи, нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда. 

 При въвеждане в експлоатация на „МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ“” ще се спазват всички изисквания на „Правилник по безопасност на 

труда при технологичния процес”. 

 

Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици 



и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната сре- 

да и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на ИП: 

 

№ 

 

Мерки 

 

Период на 

изпълнение 

Резултат 

Атмосферен въздух 

 

1. Поддържане на график за 

редовно измиване на вът- 

решно алейната пътна 

мрежа 

Строителство 

Експлоатация 
Ограничаване разпростра- 

нението на прахови емисии 

2. Квалифициран обслужващ 

персонал 

 

Строителство 

Експлоатация 
Недопускане на аварии, 

съотв. замърсяване на въз- 

духа от дефектирали ма- 

шини и съоръжения 

3. Използване на стандартни 

ел. инсталации и 

съоръжения 

Строителство 

Експлоатация 

Недопускане на аварии, 

съотв. замърсяване на въз- 

духа от дефектирали ма- 

шини и съоръжения 

4. Ефективно извършване на 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизация и лична 

хигиена на персонала в 

мандрата 

Експлоатация Недопускане на замърся- 

ване на продуктите, съотв. 

замърсяване на въздуха от 

неприятни миризми 

Подземни и повърхностни води, земи и почви 

5. Да се предвидят 

необходимите мерки за 

опазване на почвата и 

предпазване на прилежащи 

територии от замърсяване с 

нефтопродукти 

Проектиране 

Строителство 

Предпазване на почвите и 

водите от замърсяване 

Отпадъци 

6. Определяне на подходящо 

място за ситуиране на съдо- 

вете за отпадъци 

Проектиране Минимизиране отрицател- 

ния ефект от отпадъците 

7. Изготвяне на ПУСО за 

обекта на ИП 

Експлоатация Минимизиране отрицател- 

ния ефект от отпадъцит 

8. Внедряване и реализация на 

система за разделно събира- 

не на отпадъците в 

съответствие с общинската 

програма за УО 

Експлоатация Екологосъобразно оползотво 

ряване на отпадъците 

9. Осигуряване на денонощна 

охрана на обекта 

Експлоатация Минимизиране отрицател- 

ния ефект от отпадъците 

10. 

 

 

 

 

Сключване на договор с об- 

щинската фирма по чистота 

та за извозване и оползо 

творяване на битовите 

отпадъци от обекта 

Експлоатация 

 

 

 

 

Изпълнение на изискванията на 

ЗУО 

 

 

 



11. Сключване на договори с 

оправомощени фирми за 

оползотворяване и обез- 

вреждане на отпадъците от 

обекта 

Експлоатация Изпълнение на изискванията на 

ЗУО 

Вредни физични фактори, шум, вибрации 

12. Засаждане на допълнителна 

подходяща растителност в 

имота 

 

Проектиране 

Експлоатация 

 

Намаляване нивото на шу- 

ма и праховите емисии от 

транспорта и двигателите 

на заложените технологич- 

ни машини и съоръжения 

13. Направа на гладки асфалто- 

бетонни вътрешни 

настилки на обслужващите 

пътища 

 

Проектиране Снижават шумовите емисии 

 

V.Обществен интерес към инвестиционното предложение  

 

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  

ОВОС за настоящето инвестиционно предложение са уведомени писмено кмета на  

община Стрелча, а засегнатото население – чрез публикация в местен вестник – в.  

 „Знаме” от 17.05.2019г. 

 

Съществуващите ползватели на имоти в района и съответно в съседство на 

разглеждания имот са уведомени на основание чл. 4 (2) от Наредба за условията и реда 

за извършване на ОВОС за инвестиционното предложение. Възложителят е уведомил 

писмено кмета на Община Стрелча. Засегнатото население е уведомено чрез публи- 

кация във в. „Знаме”. 

Към момента на представяне на информацията в РИОСВ не са изразени устно или 

депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП. 

Осигурен е обществен достъп до настоящата информация, съгласно чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС чрез съобщение на информационното табло на община Стрелча, 

както и чрез обява на възложителя И* К* К* от гр. Стрелча. Предоставени са копия на 

хартиен и електронен носител на общ. Стрелча, и в 

офиса на възложителя. Информацията е качена на сайта на община Стрелча. 

Към момента на представяне на документацията в РИОСВ не са изразени устно 

или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП. 

 

Заключение 

Предвижданата реализация на инвестиционното предложение за изграждане и 

експлоатацияна „„МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ – с капацитет 

на обработка до 0, 5 тона сурово мляко(краве, овче и козе) на ден в имот УПИ V- 

общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик с 

възложител  И* К* К* от гр. Стрелча ще осигури най-благоприятни условия за 

ефективно упражняване на производствената дейност без отделяне на вредности и 

концентрации на опасни вещества и се грижи  за чистотата на околната среда в района. 

 

 

 



 

Приложени копия.  

 

 

 

Прилагам: 

1. Информацията по Приложение No 2 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС No59 

от 7 март 2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2011 г. –1 екземпляр на хартиен 

носител и 2 екземпляра на електронен носител. 

2. скица с виза за проектиране № С-858/14.02.2019г.  за УПИ V- общински, кв. 112, по 

плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик   
3. Нотариален акт  ** 

4. Становище № 8163333-1/27.03.2019г. от ЕВН.  

5. Предварителен договор за присъединяване № 153/20.03.2019г., издаден от 

„Водоснабдяване и канализация –С“ ЕООД гр. Стрелча. 

6. Обява до заинтересованите лица, поставена на 22.04.2019г. 

7. Резултат от осигурен обществен достъп – от 09.05.2019г. 
8. Копие от обявата във вестник „Знаме” от 17.05.2019г. 

9. Документ за платена такса  от 500 лева 
 

Други документи, по преценка на уведомителя: 

 

 
Документ за платена такса, съгласно чл.1, ал.5, т.1 от Тарифата за таксите /ПМС 

136/19.05.2011г. ДВ бр.39/2011г.,изм.доп. бр.73/2012г.,изм.доп.бр.94/2012г., с което е 

осъществен преводът на таксата в полза на РИОСВ – Пазарджик. 

 

 

   

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


