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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

Зейти Фераим Мехмед,  

с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Пейо Яворов“ № 4 

2. Пълен пощенски адрес. 

с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Пейо Яворов“ № 4 

3. Телефон, факс и e-mail. 

тел.: 087 828 8363, e-mail: - 

4. Лице за контакти. 

Анна Илиева Кулева, тел. 0878 55 77 79, e-mail: anikuleva@abv.bg 

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 с идентификатор 56232.16.5 по КК и 
КР на с. Печеница, община Исперих. Имотът е собственост на възложителя съгласно документ за 
собственост, представен в приложение. 

Имотът е с обща площ от 1408 кв. м, и НТП „за Стопански двор“. В разглеждания имот не е 
налично застрояване. Съгласно Удостоверение, издадено от Областна дирекция „Земеделие“-
Разград, за реализация на предвиденото строителство в имота не е необходимо да бъде 
провеждане процедура по промяна на предназначението на земята. Удостоверението е 
представено в приложение към искане. 

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС се изготвя за инвестиционното 
предложение включващо изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко в имота. 

Реализацията на инвестиционото предложение включва: 

- Инвестиционно проектиране; 

- Стоителен етап, включващ строеж на сграда с площ 360 кв.м., монтаж на пречиствателно 
съоръжение за отпадъчни води, монтаж на производствено оборудване, захранване на имота с ток 
и вода.  

Капацитетът на мандрата ще бъде до 2000 л. сурово краве мляко на ден. 

Инвестиционното предложение е ново за имота.  
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Съгласно писмо изх. № АО-3494-(3) от 26.07.2022 година на Директора на РИОСВ-Русе 
инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона 
за опазване на околната среда. 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; 

Съгласно Общ устройствен план на Община Исперих имотът попада в устройствена зона за 
производствени и складови дейности.  

Съгласно Удостоверение, издадено от Областна дирекция „Земеделие“-Разград, за 
реализация на предвиденото строителство в имота не е необходимо да бъде провеждане 
процедура по промяна на предназначението на земята. Удостоверението е представено в 
приложение към искане. 

Инвестиционното предложение е пряко свързано и с друга извършвана дейност от 
възложителя – отглеждане на крави, юници и телета.  

С Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-82-ПР/2016 година на 
възложителя е съгласувано ИП „Оборудване на кравеферма за 205 броя крави“ в имот 016013 в 
землището на с. Печеница, общ. Исперих. (ПИ с идентификатор 56232.16.13).  

Към настоящия момент в имота се отглеждат 120 броя животни, от които 70 млечни крави. 

Реализацията на настоящото инвестиционно предложение осигурява преработка на млякото 
от собствените животни (около 1000 литра) до крайни продукти, които ще бъдат реализирани на 
пазара. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

На етап строителство не се предвижда използване на природни ресурси. Оборудването и 
пречиствателното съоръжение ще бъдат доставени окомплектовани от доставчик. Необходимите 
материали за строителството ще бъдат доставени от търговската мрежа.  

Имотът е водоснабден от собствен водоизточник с Разрешително № 11520159/ 02.07.2013г 
за водовземане от подземни води.Над водовземането има монтиран водомерен възел Q3 – 10 м³/ч. 

Вода за мандрата ще се вземе от съществуващ площадков водопровод РЕ тръби ф 32. 
Имотът ще бъде електрозахранен от електроснабдителната мрежа на населеното място от 
трафопост, разположен на територията на Стопанския двор. 

Не са необходими други природни ресурси за планираната дейност в имота. 

Инвестиционното предложение не включва експлоатация на земни недра.  

Теренът, в който се реализира инвестиционното предложение, представлява към момента 
терен, предназначен за стопански двор. Съгласно Удостоверение, издадено от Областна дирекция 
„Земеделие“-Разград, за реализация на предвиденото строителство в имота не е необходимо да 
бъде провеждане процедура по промяна на предназначението на земята.   
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Теренът, върху който се реализира инвестиционното предложение, е разположен в 
регулационните граници на населеното място – вид на територията: урбанизирана. Ситуиран е в 
стопанския двор на с. Печеница. Имотът не представлява хранителна база за видовете. 
Експлоатацията на обекта не се очаква да окаже въздействие върху биологичното разнообразие в 
района. 

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

Отпадъци 

При реализация на обекта на етап строителство се очаква образуването на отпадъци от 
група 17 – строителни отпадъци.  

Строителните дейности в имота попадат в обхвата на чл. 15, ал.1, т.5 от Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Към 
инвестиционните проекти не е необходимо да бъде изготвен План за управление на строителните 
отпадъци. Общата застроена площ ще е 360 кв.м. – сграда с размери 12 м на 30 метра. 

Отпадъците, ще се образуват от планираните строителни дейности в имота, са. 

- Код 17 09 04  – Смесени отпадъци от строителство и събаряне, разл.от упоменатите в 
17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03, в количества до 0,100 тона/за периода на строителните дейности; 

- код 17 01 01 – Бетон, в количество до 0,080 т/за периода на строителните дейности. 

Не се очаква образуване на производствени и опасни отпадъци на този етап от 
инвестицията. 

Образуваните строителни отпадъци ще бъдат събирани на строителната площадка и 
предавани за последващо оползотворяване на лицензирани преработватели при спазване на 
нормативните изисквания. 

На етап експлоатация на обекта се очаква образуването на отпадъци както следва: 

- смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла 
и мазнини с код 19 08 09 - в резултат на почистване на мазниноуловител– до 1,00 тона/годишно; 

- хартиени и картонени опаковки с код 15 01 01 – образуват се в резултат на получаване на 
суровини - до 0,500 т/год; 

- пластмасови опаковки с код 15 01 02 – пластмасови бракувани кутии за продукция – до 
1,00 т/год. 

За последващо третиране на образуваните отпадъци ще бъдат сключени договори с 
юридическа лица, притежаващи разрешителен документ по реда на ЗУО или комплексно 
разрешително по реда на ЗООС. 

Отпадъчни води: 

От обекта се формират битово-фекални отпадъчни води и води от измиване на помещения, 
съоръжения и амбалаж. 

Битово-фекалните отпадъчни води са с количество около 0,25 куб.м./ден или около 7,5 
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куб.м./месец. Ще се акумулират във водоплътна изгребна яма с цел последващо предаване за 
пречистване към ГПСОВ. 

Водите от измиване на помещения, съоръжения и оборотен амбалаж ще се послагат на 
предварително пречистване в обекта. Предвижда се да бъде следено и коригирано рН на водите 
от измиване, след което те се насочват към мазниноуловител поради повишено съдържание на 
животински мазнини. Количеството на водите от измиване е в порядъка на 0.08 л/сек или 2,8 
куб.м./ден. Предварително очистените води от измиване ще се предават за пречистване към 
ГПСОВ. Не се предвижда към мазниноуловител да се насочва вторичния продукт от 
производството – суроватка. 

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

Инвестиционното предложение, за което се изготвя информацията, нямат потенциал за 
замърсяване на околната среда в района.  

За специфичните отпадъци от дейността е налична инфраструктура на територията на 
общината за последващо оползотворяване/обезвреждане.  

За формираните отпадъчни води от обекта е предвидено третиране на мястото на 
образуването им и последващо предаване към ГПСОВ. Остатъчният продукт – суроватка – от 
обекта не се насочва към канализацията. Използва се за производство на суроватъчно масло и 
суроватъчна извара. Вторичната суроватка, получена от това производство, ще се използва като 
добавъчна храна за собствени животни – крави. 

В обекта няма да са налични организирани източници на емисии. Реализацията на ИП не 
води до необходимост от изграждане и експлоатация на организирани източници на емисии в 
атмосферния въздух. 

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

Обектът, разглеждан в информацията, представлява обект, подлежащ на здравна защита. В тази 
връзка за осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия в него се използват миещи и 
дезинфекционни препарати, предназначени за предприятия от млекопреработващата 
промишленост. 

 За почистване на помещенията и оборудването ще се използват някои от следните 
алкални миещи препарати: 

- Calgonit R Flüssig Special 

Алкален почистващ препарат. Предназначение: За горещо циркулационно измиване на 
тръбни пътища, резервоари, пастьоризатори и варилни съдове. Съдържа стабилизатор за 
твърда вода. Опаковки: туба: - 28 кг. варел : - 290 кг. IBC контейнер - 1000 кг. 

Съдържание: Натриева основа, стабилизатори за твърдостта на водата, анитипенителни 
съставки. Концентрация: 0,5 – 2 % 

Посочена опасност в ИЛБ - Skin Corr. 1A H314 
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- Calgonit RT special 

Непенлив, концентриран алкален препарат. Предназначение: За горещо циркулационно 
измиване на тръбни пътища, резервоари, пастьоризатори и варилни съдове. Опаковки: туба : - 
30 кг. варел: - 290 кг. 

Съдържание: Натриева основа, добавка против образуване на варовик, повърхностно - 
активни вещества Концентрация: 0,5– 3% 

Посочена опасност в ИЛБ - Skin Corr. 1A H314 

- Calgonit SN 563 

Киселинен почистващ препарат. Предназначение: За циркулационно почистване на 
тръби, резервоари, варилни съдове и пастьоризатори. Подходящ за ферментационни, 
депозитни и успокоителни танкове. Опаковки: туба: - 24 кг.; варел: - 280 кг. 

Съдържание: Неорганични киселини, ПАВ Концентрация: 1– 3% 

Посочена опасност в ИЛБ - Skin Corr. 1B H314 

 За измиване/почистване на амбалаж се предвижда използването на: 

- Calgonit R Flüssig Special 

Алкален почистващ препарат. Предназначение: За миялни машини за пластмасови 
форми и касетки. Подходящ за твърда вода. Със специални антипенителни съставки. 
Опаковки: туба: - 28 кг. варел : - 290 кг. контейнер - 1200 кг 

Съдържание: Натриева основа, стабилизатори за твърдостта на водата, анитипенителни 
съставки. Концентрация: 0,5 – 2 % 

Посочена опасност в ИЛБ - Skin Corr. 1A H314 

 За дезинфекция на ръце 

- Живасепт (биоцид) 

Алкохолен дезинфектант. Предназначение: Готов за употреба алкохолен препарат за 
дезинфекция на ръце и кожа с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно 
(HBV/ HIV/HCV, адено, рота вируси) и фунгицидно действие, продължаващо до 2 часа след 
извършване на дезинфекцията. Опаковки: бутилка: - 1 л. туба : - 5 л. туба : - 10 л. 

Разр. № 0003-9/2015 г. Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди; Подгрупа 
1.Биоциди за лична хигиена на човека 

Посочена опасност в ИЛБ - Eye Irrit. 2 H319 

 За дезинфекция на оборудване и пране на цедила 

Calgonit Sporexalin (биоцид) 

Дезинфектант на база водороден прекис, непенлив. Предназначение: За дезинфекция на 
повърхности и оборудване чрез накисване, или напръскване. Гореща дезинфекция в CIP. 
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Опаковки: туба : - 25 кг. 

Водороден прекис Концентрация: 0,3– 2% 

Разр. № 1700-1/2014 g. Главна група 1 - Дезинфектанти. Продуктов тип 4 - Област на 
употреба, свързана с храни и фуражи. 

Посочена опасност в ИЛБ - Skin Corr. 1A H314 

Миещите и дезинфекционните препарати се съхраняват в отделен шкаф МДС, в 
санитарния възел, който е заключен и се обслужва от лице, запознато с технологичната 
инструкция за почистване и дезинфекция на оборудването и помещенията.  

 Предвижда се да се съхраняват следните количества препарати в оригинални опаковки: 

- Calgonit R Flüssig Special – до 2 броя туби по 28 кг; 

- Calgonit RT special – една туба от 24 кг; 

- Calgonit SN 563 - една туба от 30 кг; 

- Живасепт (биоцид) – 1 бр.туба от 5 литра; 

- Calgonit Sporexalin (биоцид) – 2 бр туби по 25 кг. 

Изброените препарати – миещи средства и дезинфектанти – не попадат в обхвата на част 1 
или част 2 от Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. 

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по 
опасности за околната среда. 

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. 

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето "Факторите на 
жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 
или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 
урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

з) курортни ресурси; 
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и) въздух. 

От обекта се формират два потока отпадъчни води. Битово-фекалните води се акумулират 
във водоплътен бетонов резеровар с цел предаване за последващо пречистване към ГПСОВ. 
Водите от измиване, формирани от обекта, е предвидено да бъдат предварително третиране на 
място чрез корекция на рН и последващо преминаване през мазниноуловител, с цел отстраняване 
на животинските мазнини. Пречистените води се акумулират в резервоар и периодично ще бъдат 
извозвани към ГПСОВ за допречистване. 

Съхранението на опасните химични вещества (дезинфектанти и миещи препарати) е 
проектирано съгласно нормативните изисквания. Опаковките се съхраняват на закрито в шкаф, 
който се заключва.  

Имотът, в който се реализира инвестиционното предложение, не попада в  санитарно-
охранителна зона на водоизточници, предназначени за битово водоснабдяване. Извършването на 
дейности в имота няма потенциал за въздействие върху води, предназначени за битово-питейни 
нужди. 

В района на инвестиционното предложение не са идентифицирани води, предназначени за 
къпане и минерални води. 

Най- близката точка на въздействие на шума, излъчван от обекта, са жилищните сгради на 
с. Печеница, по ул. Волга. Ситуирани са северно от имота, на около 78 метра от най-близката му 
граница. Предвижданията са сградата, в която ще бъде разположена производствената дейност 
да се разположи в източната част на разглеждания имот (съгласно приложена виза за 
проектиране към искането). 

Шум се очаква да бъде излъчван от съоръженията в мандрата. Нивото на шум от обекта 
може да достигне до 70 dB. Изчисленията показват, че  очакваните нива на шум, достигащи до 
най-близката жилищна сграда ще са в порядъка на 15 dB. 

Реализацията на инвестиционното предложение не води до увеличаване на шумовото 
натоварване в района.  

Дейността на площадката не е свързана с монтаж и/или използване на източници на 
йонизиращи или нейонизиращи лъчения. 

Дейностите в обекта нямат потенциал за предизвикване на нови  химични фактори и 
биологични агенти в обектите с обществено предназначение, разположени в района. 

В обекта няма да са налични организирани източници на емисии.  

Инвестиционното предложение не е свързано с рискове за човешкото здраве поради 
неблагориятни въздействия върху факторите на жизнената среда в района.  

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 
по време на строителството. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и 
КР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград. Имотът е собственост на възложителя на база 
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документ за собственост, представен в приложение. 

Имотът е с обща площ от 1408 кв. м, и НТП „за Стопански двор“. В разглеждания имот не е 
налично застрояване. Съгласно Удостоверение, издадено от Областна дирекция „Земеделие“-
Разград, за реализация на предвиденото строителство в имота не е необходимо да бъде 
провеждане процедура по промяна на предназначението на земята. Удостоверението е 
представено в приложение към искане. 

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо извършване на строително-
монтажни дейности. Площта, необходима за временни дейности по време на строителството, е в 
рамките на разглеждания имот.  

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. 

Описание на основните процеси: 

Инвестиционното предложение включва проектиране и изграждане на на мандра за сирене, 
кашкавал и кисело мляко. 

Реализацията на инвестиционото предложение включва: 

- Инвестиционно проектиране; 

- Стоителен етап, включващ строеж на сграда с площ 360 кв.м., монтаж на пречиствателно 
съоръжение за отпадъчни води, монтаж на производствено оборудване, захранване на имота с ток 
и вода.  

Капацитетът на мандрата ще бъде до 2000 л. сурово краве мляко на ден. 

В рамките на един работен ден ще се произвежда един млечен продукт.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представената производствена програма е възможно най-неблагоприятен вариант по 
отношение на образуване на вторичен продукт – суроватка. 

 
Млечни продукти 

 
Работни дни 
в седмицата 

Основна 
суровина на ден 

Готов продукт на 
ден 

1.Бяло саламурено сирене в    
в  пластм.кутии-1кг.,4кг.и 

8кг. 
3 дни 

До 2000 л. сурово 
краве мляко на ден 

до 290 кг. БСС на 
ден 

2.Кашкавал във вакуум 
опаковки до 2кг. 

3 дни 
До 2000 л. сурово 

краве мляко на ден 
до 190 кг. 

кашкавал на ден 

3.Суроватъчна извара в 
опаковки до 0.5кг. 

след направа на 
сирене или 
кашкавал 

дневното количе- 
ство отделена 

суроватка /около 
1000л/

до 25 кг.извара 
на ден 
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Производство на сирене: 

Производственият процес ще се извършва в следната последователност: 

1.Приемане на суровото мляко 

На стената на приемното помещение, непосредствено до входа е разположен щуцер, чрез който 
към цистерната се прикачва шланг, измит, дезинфекциран и съхраняван с капачка. Млякото се 
прехвърля с помощта млекоприемната станция в млекоохладителя. Млекоприемната станция 
едновременно измерва приетото мляко, стойностите се записват и архивират в дневника на 
лабораторията за входящ контрол на прието сурово млякото.   

2.Стандартизация на млякото 

Всеки вид сирене трябва да съдържа определено количество мазнина в сухото вещество.Във 
връзка с това преди преработката на суровото мляко в сирене или кашкавал, то трябва да се 
стандартизира. Най-правилно стандартизацията се извърши на база съотношение казеин/мазнина ,тъй 
като тези две съставки преминават в най-висок процент в състава на  сиренето или кашкавала. 
Необходимата масленост в стандартизираното мляко при желано съотношение казеин/мазнина се 
определя, като се раздели съдържанието на казеин на желаното съотношение.Съотношението 
казеин/мазнина се повишава когато се понижи маслеността на млякото чрез добавяне на необходимото 
количество обезмаслено мляко или чрез частично отсметаняване.Съотношението казеин/мазнина се 
понижава когато се повиши маслеността на млякото, като към него се добави мазнина под формата на 
сметана.  

3.Пастьоризация на млякото 

При нея млякото се загрява с предвиденият пластинчат пастьоризатор ,с който пастьоризацията 
протича при температура около 72°С за 15 сек., охлажда се ,след което млякото постъпва в 
сиренеизготвителя или буферен резервоар за кратко съхранение. 

4.Подсирване на млякото 
След достигане на температурата на заквасяване млякото се прехвърля във ваната предварително 

застелена с полиетилен и цедка,след което се добавя закваската и след коагулация получената 
сиренина се нарязва с многорезцов нож. 

5.Нарязване ,обработка на сиренината  

Готовата сиренина се нарязва с многорезцов нож на призми с размери 2см х 2см, след което се 
изчаква отделянето на  суроватката, след което се изтегля полиетилена и завързва цедилото.       

6.Пресоване  на сиренината 

Полученият сиренарски блок се притиска с тежести и дооцежда през цедилото, след което 
оформената в блок сиренина се нарязва на парчета. Нарязаните парчета, оставени самостоятелно върху 
гладка повърхност, трябва да запазват формата си и да не се изкривяват. 

7. Осоляване  
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Осоляването се извършва във ваните с предварително подготвения солов разтвор. 

8. Нареждане в опаковки и доосоляване   

Сиренето се поставя в пластмасови опаковки с обем от:1 кг., 4кг. или 8кг.,като преди затваряне 
на опаковките,подредените парчета сирене в тях се покриват със саламура, приготвена предварително 
от сол 150гр.и чиста питейна вода за една кутия от 8кг.  

9. Предварително зреене на сиренето 

Предварителното зреене се реализера при температура 18°С±2°С до достигане киселинност на 
сиренето 160°Т-200°Т.След около 2 дни кутиите се доливат със солов разтвор,затварят се плътно и се 
преместват и нареждат по стелажите в камерата за зреене на сирене . 

10. Зреене на сиренето 

Сиренето зрее при температура 10°С±2°С  и продължителност не по- малка от 45 дни. Според 
заложената производствена програма за период от 45 дни, което е времето за зреене на бяло краве 
саламурено сирене, при максимален производствен капацитет на цеха,ще бъдат произведени около 
5220кг. сирене Предвидените стелажи  на пет реда с обща площ 42м2,в камерата за зреене на сирене, 
осигуряват необходимата площ за зреене на произведеното за периода сирене. 

11.Съхранение на сиренето  

Готовият продукт се съхранява в PVC опаковките запечатано,без пряк достъп на въздух при 
температура от  2°С до 4°С, и срок на трайност от датата на производство,за сирене от краве мляко до 
12 месеца. 

Производство на кашкавал: 

Производственият процес ще се извършва в следната последователност: 

1.Термизация на млякото 

Млякотото се термизира за 20s. при температура от 70оС ,след което се охлажда със 
студеноносител в сиренеизготвителя до температурата на заквасяване. 

2.Заквасяване  на млякото 

Заквасяването се извършва при температура от 32оС-34оС в продължение от 30 min. до 45 min., 
като на всеки 100 литра мляко се добавят както следва по реда на поставянето им: 

 -  закваска от 0,3 до 1,0%.     

- 30 ml до 40 ml - 50% разтвор на калциев хлорид, разреден с  чиста питейна вода в съотношение 
1:10; 

- мая за сирене, разредена с чиста питейна вода в съотношение 1:10, съгласно изискването - 
първата коагулация да се появи от 10 до 12 min.,като същевременно се разбърква добре посредством 
бъркалката на сиренеизготвителя. 

Полученият сиренен блок се нарязва посредством планетарният разбъркващ механизъм до 
получаването на кубчета сиренина. 
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3.Изпичане 

Извършва се  при постоянно и плавно разбъркване на сместа от сиренни зърна и суроватка, при 
бавно повишаване на температурата с 1оС на всеки 2min, до достигане на температура от 40-42оС. 
Изпичането при тази температура продължава от 40 до 60 min.,след което се отделя суроватката. 

4.Пресоване на сиренината и чедеризация 

Пресоването се осъществява с помощта на количка-преса, като натоварването постепенно се 
повишава до 6кg. на всеки 1кg. сиренна маса. Пресоването продължава от 15min до 20min, като в края 
на процеса стойността на рН на сиренната маса трябва да бъде 5,8-5,9. Пресованата сиренна маса се 
нарязва на парчета с ширина от 5 до 6 сm и се оставя за чедеризация. 

5.Нарязване на чедеризиралата сиренна маса 
След приключване на чедеризацията, полученият сиренен блок се нарязва на ленти, които след 

това се подоват за парене,осоляване и формоване. 

6.Парене, осоляване, омесване и формоване 
         Извършват се ръчно или машинно с агрегат за кашкавал, във воден разтвор на сол с 

концентрация от 12% до 18%,титруема киселинност до 25%Т и температура от 72оС до 74оС. Процесът 
на парене продължава до достигане на температура от 63оС до 65оС, измерена в центъра на парената 
сиренна маса. Формоването на кашкавала се извършва във форми за кашкавал. 

7. Охлаждане и обдухване на кашкавала  

Кашкавалът във формите се охлажда в камерата за обдухване  при температура от 6 оС до 8оС в 
продължение от 15h-20h.Обдухването се осъществява при влажност на въздуха 75% в поддържане от 2 
до 4 дни., в зависимост от големината и формата на кашкавала.Обръщането на формите става 4 пъти, 
на интервали от 10,30,90 и 150 мин. По време на обдухването стелажите за кашкавал ще са натоварени 
с 30кг., или при 8 рафта това е 240 кг.В деня предвиден за производство на кашкавал, при 
производство  190кг., е видно,че площта и обема на камерата за обдухване са достатъчни за 
произведения кашкавал.  

8.Зреене на кашкавала  

Процесът на зреене се осъществява в климатизирано помещение при температура от 6оС до 8оС и 
влажност на въздуха 80% - 85% в продължение от 45 до 60 дни. Процеса на зреене се проследява с 
помоща на лабораторен анализ поотделно за всяка следваща партида. Според заложената 
производствена програма за преработка до 2000л. на ден, и при производство на кашкавал три пъти 
седмично, за период от 45 до 60 дни, което е срокът за зреене на кашкавал, ще бъдат произведени 
около 3990кг. кашкавал.Предвидените стелажи на пет реда в камерата за зреене на кашкавала с обща 
площ от 39м2, осигуряват необходимата площ за зреене на кашкавала.  

9.Опаковане  

Количеството кашкавал, което ще се опакова в помещението за опаковане на кашкавал, се 
изважда от камерата за зреене на кашкавал, и се претегля с електронна везна. Опаковането се 
извършва във влагонепро- цаемо и газонепроницаемо фолио във вакуумопаковъчна машина . 
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10.Съхранение на кашкавала  

Питите  узрял и опакован кашкавал се пренасят с количка в камерата за готова продукция  при 
температура от 2оС до 4оС, за срок на съхранение за краве кашкавал до 10 месеца.  

Технология на производство на кисело мляко 

1. Пастьоризация - От млекоохладителната вана, в която суровината постъпва, тя 
се насочва към пастьоризатора -заквасочник, където ще се загрее до температура 93° С за да се 
унищожат опасните микроорганизми и се запази максимално вкусът и свойствата на млякото, 
след което следва охлаждане до 42°  С- температура подходяща за заквасване. 

2. Заквасване, термостатиране и охлаждане. 

Тези технологични операции ще се провеждат работните вани. Към млякото с подходяща 
температура се добавя необходимото количество закваска, след което следва активно 
разбъркване и оставяне в покой.   

При термостатирането във ваната ще се поддържа температура около 43-45 ° С, която е 
оптимална за развитие на  млечнокиселите микроорганизми. Процесът продължава до 
достигане на определена киселинност на млякото. 

Коагулирато мляко ще се разбърква бавно с рамковата бъркачка на ваната и 
едновременно с това  ще се охлажда .За целта във водната риза на ваната ще циркулира ледена 
вода.  Охлаждането ще продължава до достигане на температура на млякото около 6° С и ще 
има за задача да прекрати активния млечнокисел процес.    

3. Разфасоване, запечатване и съхранение. 

Операциите ще се извършват от агрегат за млечни продукти, който ще дозира ,пълни, затваря и 
щампова до готова опаковка киселото мляко, след което, готовите опаковки наредени в каси за кисело 
мляко се поставят в топла камера 45° С, където престоявато около 5 часа. Готовото кисело мляко се 
изважда от топлата камера да отпочине за  около 20 мин., след което се вкарва в хладилната зала 
,където се съхранява при  температура 2-4 °С.   

Обезмасляване на суроватката и производство на суроватъчна извара 

Суроватката, отделена след производството на бялото саламурено сирене или кашкавала, ще 
бъде в количество около 1700 л. на ден. Отделената суроватката ще  се извлича от улея за 
суроватка с центробежна помпа и подава за обработка в отсметанителя /центрофуга/, за 
извличане на суроватъчно масло.  

Така обезмаслената суроватка ще се подложи на термична обработка за добиване на 
суроватъчна извара, като се загрява до 93°С /без да кипва/,след което коагулиралата маса се 
прецежда през цедило, а след това се прехвърля в количката за добиване на извара, където става 
доотцеждането след пресоване с притискатели.  Получената извара, се подава в автомата за 
млечни продукти, с който се осъществява дозиране, поставяне в опаковки и щамповане до готов 
продукт.  
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Готовите опаковки извара  се поставят в каси и се съхраняват в хладилната зала при 
температура на съхранение 2-4°С, до тяхната реализация. 

В табличен вид са представени количествата на първичната суроватка, използвана за 
производство на суроватъчна извара и остатъчните количества вторична суроватка, при избран 
най-тежък вариант на седмична производствена програма: 
Ден Произвеждан 

продукт 
Количество 
преработено 
мляко за деня, 
литри 

Количество на 
първичната 
суроватка, 
подлежащо на 
преработване до 
извара в рамките на 
деня, литри 

Количество на 
вторичната 
суроватка 
(second cheese 
whey), 
подавано към 
мазниноуловит
ел, литра 

1 ден Сирене 2000 1706 37,542 литра 

2 ден Сирене 2000 1706 37,542 литра 

3-ден Сирене 2000 1706 37,542 литра 

1 ден Кашкавал 2000 1806 39,732 литра 

2 ден Кашкавал 2000 1806 39,732 литра 

3-ден Кашкавал 2000 1806 39,732 литра 

Общо количество на вторичната суроватка (SCW), подавана към 
животновъдна ферма (ЕРГ крави и юници) 

231,822 литра за 
една седмица 

*Забележка: Количеството на очакваната вторична суроватка от производството на 
суроватъчна извара е изчислено на база Табл. 5.2. Product losses in some processes in the dairy 
industry [140, World Bank (IBRD), et al., 1998], Cheese and whey evaporation, 5.3.3 Solid output на 
Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, август 
2019 

Когато суроватката от производство на сирена /cheese whey - SW/ се използва за 
производство на извара, тя генерира вторична суроватка от производство на извара (second cheese 
whey - SCW). Подобно на първичната суроватка (cheese whey - CW) , този остатъчен продукт се 
характеризира като силно замърсяващи отпадъчни води. Вторичната суроватка е с около 60% от 
съдържанието на сухото вещество на първичната (Pereira и др., 2002).  

Остатъчната вторична извара е със значително съдържание на органични вещества (COD 
стойности до 80 грама L-1) и висока соленост (7-23 MS см-1). Тази висока соленост идва от 
прибавянето на соли като калциев хлорид в производството на извара. Отново  лактозата (около 
50 грама L-1) е основната съставна част,  водеща до високи стойности на  COD (> 70%). SCW има 
киселинни характеристики с рН стойности в диапазона 3-6. Стойността на биоразградимост прави 
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вторичната суроватка подходяща за третиране чрез биологично разграждане.  
Съдържанието на протеин (≈0.5-8gL-1), сухо вещество  (≈6.8 г L-1) и азот (2 грама L-1) във 

вторичната суроватка е съизмеримо със стойностите на тези показатели в първичната суроватка. 
Стойностите на COD (60-80 г L-1 ), БПК (≈30 г L-1), мазнини (0.5-8gL-1) и общи суспендирани 
твърди частици (≈8.0 г L-1) са обикновено по-ниски от максималните стойности, наблюдавани при 
CW. Тези по-ниски стойности са вследствие на флокулацията, която се извършва при 
производството на изварата. Флокулацията се осъществява чрез нагряване на CW до 90 °С. 
Образуваните агломерати при флокулацията включват неразтворени вещества, протеини и 
мазнини. Във всеки случай, SCW все още държи висока концентрация на лактоза, подобни на 
тези, наблюдавани в CW. SCW е без наличие на аминокиселини и витамини (Minhalma и сътр., 
2007). Някои изследвания определят вторичната суроватка като депротеинизиран CW.  

Измиване на амбалаж 

Измиването на оборотния амбалаж, който е само за вътрешна употерба става както 
следва: измиването на освободените кутии от сирене 2 - 4 бр./ дневно става след 
освобождаването им и след експедицията на готовата продукция.  

Измиване на технологичното оборудване 

Измиването на технологичното оборудване ще се извършва съгласно технологичната 
инструкция за почистване и дезинфекция на оборудването и помещенията. След завършване на 
производствения процес /смяна на произвеждания асортимент или партида сурово мляко/ 
ежедневно се прави миене и дезинфекция на технологичното оборудване, целия инвентар и 
подовете на производственото помещение и санитарния възел.  

Измиването се извършва в следните етапи: 

 Обилно измиване с топла 46 – 49 оС вода. Топлата вода се осигурява от кръга за 
битова топла вода на ваната. 

 Няколко кратно нанасяне по всички открити повърхнини на миещи препарат във 
вид на пяна с ръчни преносими диспенсери. Използват се съвременни препарати, които не 
отделят задушливи или дразнещи очите и меките тъкани летливи фракции. 

 След 15-20 мин, време за действие на препарата следва обилно измиване с 
хладка вода. 

 Посредством ръчен преносим диспенсер се нанася разтвор на дезинфектант.  
Използват се препарати на база  водороден  пероксид /Н2О2/, които не изискват последващо 
изплакване. 

Всички съоръжения, които са в контакт с храните са проектирани така, че да се измиват 
ръчно, като е осигурен достъп до повърхнините им. Основното технологично оборудване в 
предприятието е сведено до: пастъоризатор, сиренарска вана, дозатор за мляко. Това 
оборудване е така проектирано, че има достъп до всичките му повърхности за измиване и 
дезинфекция посредством описания по – горе метод. 
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В предприятието е предвидена  и централна измиваща система – ЦИС.      

Посредством ЦИС в поток се измиват: цистерната за мляко, млекоохладителната вана, 
млекоприемната станция, пастьоризатора-заквасочник, сиренарската вана, машината за кисело-
млечни продукти и пълначката за прясно млако, свързани чрез неръждаеми тръбопроводи, през 
които преминават миещите разтвори. 

ЦИС е снабдена с междинен топлообменник за поддържане на работните температури на 
миещите разтвори и чистата вода. 

Към ЦИС има предвидени аксесоари за измиване с вода с ниско и високо налягане на 
цистерната, предхождащо миенето в циркулация. 

Количества на отпадъчните води от измиване на помещения/съоръжения/амбалаж 

Основно водите от млекопреработвателното предприятие се разделят на условно чисти 
(охлаждащи) и води от измиване на помещенията и съоръженията. Съгласно Референтния 
документ за НДНТ Food, Drink and Milk Industries в добре управляваните млекопреработвателни 
предприятия отпадните води от измиване са 1-2 литра/килограм преработено мляко. 

При преработване на 2000 литра мляко на ден се очаква генериране на около 2800 литра  
отпадни води/ден или 2,80м3/ден макс. вода от измиването на технологичното оборудване, 
лабораторните прибори, помещенията и оборотния амбалаж. 

Третиране на отпадъчните води от обекта, това число и вторичната суроватка /SCW/ 

 Съгласно литературни данни блок схемата за алтернативите за третиране на отпадъчни 
води от мандри и остатъчна вторична суроватка от производство на извара е представена на 
следващата фигура: 

Алтернативи за третиране на отпадъчни води от мандри и остатъчна вторична 
суротватка 

 

На схемата са представени възможностите за третиране на първична и вторична суроватка и 
води от измиване в мандрата. Поради факта, че в обекта, разглеждан в настоящата информация, 
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се очаква формиране само на вторична суроватка и води от измиване, по-долу в текста се 
разглеждат алтернативите само за тези два потока. 

Вторична суроватка (second cheese whey) 

Алтернативите за последващо третиране на вторичната суроватка са: 

- Смесването й с водите от измиване и последващо съвместно третиране на потока; 

- Използването й в хранителната индустрия или като храна за животни. 

Води от измиване 

Алтернативите за третиране на водите от измиване съвместно със суроватката или като 
самостоятелен поток са: 

- Монтиране на пречиствателно съоръжение за първично утаяване и последващо 
третиране чрез аеробно разграждане, оксидация, като наторяване на почви или в биологични 
пречиствателни станции, тип „влажни зони“. В резултат на прилагането на тази алтернатива се 
получава вода с възстановени характеристики; 

- Монтиране на мазниноуловител и последващо третиране в биологични 
пречиствателни станции, тип „влажни зони“ /използват се растения и групи микроорганизми, 
които пречистват водите/. При прилагане на алтернатива се постига пречиствателен ефект за 
заустване на пречистената вода във воден обект; 

- Преминаване на отпадъчните води през анаеробно разлагане; 

- Разреждане на водите и третиране чрез аерообно разграждане. 

В разглеждания обект е избрана алтернативата за предварително третиране на водите от 
изниване в мазниноуловител и последващото им предаване за третиране в ГПСОВ за биологично 
третиране. 

Не се предвижда вторичната суроватка да се смесва с водите от измиване. Тя ще бъде 
събирана разделно в  съд, разположен извън помещението.   

Разчет за оползотворяване на суроватката като храна за животни: 

Вид животно Консумация на суроватка, л/ден 

Млекодайна крава 10÷20 л/ден на животно

Теле 1/6 от теглото или при тегло  или от 5÷10 л/ден 

Възложителят управлява животновъден обект, регистриран в ОДБХ, за 120 животни ЕРГ. В 
обекта се отглеждат 70 крави и 50 броя юници и телета. Очакваните количества вторична 
суроватка от мандрата са изчислени е порядъка на 231,822 литра вторична суроватка за седмица. 
Количествата са недостатъчни за осигуряване на необходимата дневна дажба към храната на 
кравите в животновъдния обект. По тази причина суроватката ще се използва като хранителна 
добавка предимно за телетата и юниците.  

Необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи 
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дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) 

Имотът е водоснабден от собствен водоизточник с Разрешително № 11520159/ 02.07.2013г 
за водовземане от подземни води.Над водовземането има монтиран водомерен възел Q3 – 10 м³/ч. 

Вода за мандрата ще се вземе от съществуващ площадков водопровод РЕ тръби ф 32. 
Имотът ще бъде електрозахранен от електроснабдителната мрежа на населеното място от 
трафопост, разположен на територията на Стопанския двор. 

Съоръжения, в които ще бъдат налични опасни химични вещества: 

Миещите и дезинфекционните препарати се съхраняват в отделен шкаф МДС, в 
санитарния възел, който е заключен и се обслужва от лице, запознато с технологичната 
инструкция за почистване и дезинфекция на оборудването и помещенията.  

 Предвижда се да се съхраняват следните количества препарати в оригинални опаковки: 

- Calgonit R Flüssig Special – до 2 броя туби по 28 кг; 

- Calgonit RT special – една туба от 24 кг; 

- Calgonit SN 563 - една туба от 30 кг; 

- Живасепт (биоцид) – 1 бр.туба от 5 литра; 

- Calgonit Sporexalin (биоцид) – 2 бр туби по 25 кг. 

Не се очаква образуване на опасни отпадъци от обекта. 

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

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждането на пътна 
връзка към имота. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване. 

Етап проектиране: 2 месеца 

Етап строителство: 5  месеца; 

Етап експлоатация: дългосрочна. 

Етап закриване: при вземане на решение за закриване на дейността ръководството на 
дружеството ще уведоми РИОСВ-Русе, като ще изпълни поставените условия от компетентния 
орган. 

6. Предлагани методи за строителство. 

Строителните дейности ще се изпълнят съгласно действащите в страната строителни норми 
и одобрени инвестиционни проекти. 

Монтажните дейности ще бъдат изпълнени съгласно инструкции на доставчика на 
оборудването. 
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7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение не противоречи на действащото законодателство в страната. 

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. 

Актуална скица на имота е представена в приложение към искане за преценяване на 
необходимостта от ОВОС. 

"Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, 
училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за 
временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 
къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, 
паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и 
обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за 
храните, стоковите борси и тържищата за храни. 

На фигура 1-1 е представена сателитна снимка, указваща местоположението на имота 
спрямо най-близкия обект, подлежащ на здравна защита. Най-близкият обект, подлежащ на 
здравна защита, е жилищна сграда по ул. „Волга“ на с. Печеница. Ситуирана е северно от имота, 
на около 78 метра от най-близката му граница. 

Имотът, обект на инвестицията, не засяга защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Обектът не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: 

- BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици; 

- BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

Те отстоят на около 9 480 м от имота. (фиг. 1-2).  

Имотът не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници. 
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Фиг.1.1 
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Фиг.1.-2.Местоположение на имота спрямо BG0002062 „Лудогорие“  (отразена с червен цвят на фигурата) и BG0000168 
„Лудогорие“ “  (отразена със зелен цвят на фигурата). 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 

ПИ 56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница граничи с: 

- Поземлен имот 56232.16.8, област Разград, община Исперих, с. Печеница, м. АЙВАЛЪК, 
вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път; 

- Поземлен имот 56232.16.10, област Разград, община Исперих, с. Печеница, п.к. 7428, 
Стопански двор, м. АЙВАЛЪК, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг 
вид производствен, складов обект; 

- Поземлен имот 56232.16.11, област Разград, община Исперих, с. Печеница, п.к. 7428, 
Стопански двор, м. АЙВАЛЪК, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг 
вид производствен, складов обект; 

- Поземлен имот 56232.16.64, област Разград, община Исперих, с. Печеница, м. МОРЖА, 
вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект; 

- Поземлен имот 56232.16.61, област Разград, община Исперих, с. Печеница, м. МОРЖА, 
вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект. 

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. 

Имотът, обект на инвестицията, не засяга защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Обектът не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие. Съгласно писмо изх. № АО-3494-(3) от 26.07.2022 година на 
Директора на РИОСВ-Русе най-близко разположените защитени зони са: 

- BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици; 

- BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

Те отстоят на около 9 480 м от имота. (фиг. 1-2). 

Защитена местност «Находище на червен божур» отстои от границите на имота на около 
796 метра северно. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregina); 

Режим на дейности: 

1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата; 

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията; 
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3. Забранява се пашата на домашни животни; 

4. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, 
както и разрушаване на гнездата и леговищата; 

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 
дейности,с които поврежда или изменя, както естественият облик на местността, така и на 
водния и режим; 

6. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарна; 

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в 
устройствения проект на защитената територия; 

 

Имотът попада в санитарно охранителни зони на водоизточници.  

В непосредствена близост до имота няма речни течения. Р.Сенкьовица от с.Кривица до 
с.Яким Груево, BG1DJ109R001, отстои на над 4000 метра западно от имота.  

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали и жилищно 
строителство. 

Предвижда се водоснабдяване на имота от селищната водопроводна мрежа чрез изграждане 
на водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод по улицата. 

Електрозахранването на имота ще се извърши от съществуващ трафопост в рамките на 
стопанския двор. 
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12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

За реализация на инвестицията е необходимо издаването на разрешение за строеж и 
впоследствие въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.  

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: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

ИП няма потенциал за въздействие върху съществуващото и одобрено земеползване. 
Реализацията на обекта не включва усвояване на земеделски земи и/или промяна на 
предназначението им.  

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

В близост до имота няма мочурища, крайречни области и речни устия.  

Р.Сенкьовица от с.Кривица до с.Яким Груево, BG1DJ109R001, отстои на над 4000 метра 
западно от имота. 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

В близост до имота няма крайбрежни зони. Неприложимо. 

4. планински и горски райони; 

Неприложимо. Имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница, общ. Исперих, 
обл. Разград e с НТП „за Стопански двор“. Имотът е в обхвата на регулационните граници на 
населеното място – урбанизирана територия. 

Най-близкият горски масив е разположен северно от имота, на отстояние около 630 метра. 
Представлява широколистна високостеблена гора от сребриста липа с изкуствен произход 
(идентификатор NG-1111-ф). 

5. защитени със закон територии; 

Съгласно писмо на РИОСВ-Русе най-близко разположените защитени зони са: 

- BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици; 

- BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

Те отстоят на около 9 480 м от имота. (фиг. 1-2). 

Имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница не попада в границите на 
защитени територии.  
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6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Неприложимо. Не са идентифицирани елементи на НЕМ в близост до инвестиционното 
предложение. 

Защитена местност «Находище на червен божур» отстои от границите на имота на около 
796 метра северно. 

Р.Сенкьовица от с.Кривица до с.Яким Груево, BG1DJ109R001, отстои на над 4000 метра 
западно от имота. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница е с начин на трайно ползване 
„стопански двор“. Имотът е в обхвата на регулационните граници на населеното място – 
урбанизирана територия. Липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност в 
близост до ИП. 

Имотът граничи с обекти, предназначени за производствени и складови дейности. Ще се 
впише в околния ландшафт. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита. 

Най-близкият обект, подлежащ на здравна защита, са жилищните сгради по ул. „Волга“ на 
с. Печеница. На фигура 1-1 е представена сателитна снимка, указваща местоположението на 
имота спрямо най-близкия обект, подлежащ на здравна защита. Най-близкият обект, подлежащ 
на здравна защита, е жилищна сграда по ул. „Волга“ на с. Печеница. Ситуирана е северно от 
имота, на около 78 метра от най-близката му граница. 

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 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве 

Въздействие върху населението и човешкото здраве 

Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората 

Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда 

- Рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда са: 

- - Доходи и разходи; 

- - Бедност; 
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- - Безработица; 

- - Образование. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху 
рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда – доходи и разходи, бедност и 
образование, безработица. 

Рискови фактори, свързани с околната среда 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

В обекта липсват организирани източници на емисии в атмосферния въздух.  

Обектът не попада в обхвата на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи 
органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. 

От дейността не се очаква дискомфорт за населението в района на обекта. 

Факторът няма потенциал за отрицателно влияние върху човешкото здраве и не следва да 
бъде идентифициран като рисков за обекта. 

ПИТЕЙНИ ВОДИ 

Обектът ще бъде захранен от водоснабдителната мрежа на населеното място от 
съществуващ водопровод, преминаващ до имота. 

Площадката е отдалечена от повърхностни водни течения.  

В резултат на експлоатация на мандрата се формират отпадъчни води – битово-фекални 
води и води от измиване на помещения, съоръжения и оборудване. 

Предвижданията са: 

- Битово-фекалните води да се акумулират във водоплътен бетонен резервоар и периодично 
да се извозват до ГПСОВ за пречистване; 

- Водите от измиване да бъдат подлагани на предварително третиране – корекция на рН и 
впоследствие преминаване през мазниноуловител. След отстраняване на животинските мазнини 
водите ще се извозват до ГПСОВ за допречистване. 

Не се предвижда заустване на отпадъчни води от обекта. 

От дейността на площадката не се образуват опасни отпадъци. 

В обекта ще се съхраняват опасни химични вещества и смеси (миещи препарати и 
дезинфектанти), които не се характеризират с опасности за водна среда.  

От дейностите, извършвани на площадката, не може да възникне замърсяване на питейни 
води.  

Във връзка с това факторът не е рисков по отношение на здравето на населението. 

ПОЧВИ И ОТПАДЪЦИ 
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Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху 
почвите в района. При строителството на обекта се очаква да бъдат увредени почви в имота. 
Имотът е с обща площ от 1408 кв. м, и НТП „за стопански двор“. Предвижда се строителство на 
нова сграда с площ 360 кв.м. Почвите в частта от имота, подлежаща на застрояване ще бъдат 
увредени. 

От дейността на площадката не се образуват опасни отпадъци. 

Факторът не представлява риск за здравето на населението в района. 

ШУМ 

Планираната инвестиция включва строителство и монтаж на оборудване.  

Източник на шум в околната среда е строително-монтажната техника за извършване на 
различните видове строително ремонтни дейности. Етапът на строителство ще е с 
продължителност до 5 месеца, като дейностите ще са свързани със строителство на нова сграда и 
доставка и монтаж на оборудване. 

Очаква се да се използва строителна техника, чието ниво на звукова мощност е в диапазона 
90-100 dbA. Създаваният шум по време на строителните дейности е непостоянен и с временен 
характер.  

Най- близката точка на въздействие на шума, излъчван от обекта, са жилищните сгради на 
с. Печеница, по ул. Волга. Ситуирани са северно от имота, на около 78 метра от най-близката му 
граница. 

Намаляването на еквивалентното нива на шума с увеличаване на разстоянието е отчетено 
по представената на фиг. IV-1 графика. 
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Фиг. IV-1 - Намаляване на шума с увеличаване на разликата във височината, съгласно 
Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда 

Разстоянието между жилищната сграда и площадката е 78 м, при денивелация от 40 м. От 
фигурата е отчетено намаление на еквивалентното ниво на шума - от 54 dBA. За еквивалентно 
ниво на шум в рецепторната точка се получава:  

100 – 55= 45 dBA.  

Стойността е под граничните стойности на нивата на шума в жилищни територии, 
съответно (55 dBA-дневно ниво), (50 dBA-вечерно ниво) и (45 dBA-нощно ниво).  

Оценка на въздействието съобразно действащите в страната норми и стандарти 

Граничните стойности за нивото на шума за различни територии и урбанизирани зони в 
населените места са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните часове на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, ДВ 
бр. 58/2006 г., посл. изм. ДВ 26/2019 г.). 

Съгласно тази наредба граничните стойности на нивото на шума за жилищни зони са: 

- дневен период – 55 dBA; 

- вечерен период – 50 dBA; 

- нощ – 45 dBA. 

За производствено-складови зони за дневен, вечерен и нощен период - 70 dBA. 

Разстоянието от източника на шум, на което се достига хигиенната норма за съответен вид 
територия и период на денонощието, при безпрепятствено разпространение на шума над 
равнинна повърхност, определя големината на шумозащитната зона. От гледна точка на защитата 
от шум, определящо е изискването за периода на оценка с най-строга норма за шум, в зависимост 
от режима на работа на източника. 

Очакваните шумови нива от строителните дейности в обекта за жилищната територия са 
под граничните стойности за дневен, вечерен и нощен шум, посочени в  Наредба №6 от 
26.06.2006 г. за показатели на шум в околна среда на МЗ и МОСВ- за граничните стойности на 
нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и 
извън тях.  

Предвиденото за монтаж оборудване в обекта не е източник на шум в околната среда. 
Нивото на шум от обекта може да достигне до 70 dB.  

Разстоянието между жилищната сграда и площадката е 78 м, при денивелация от 40 м. От 
фигура IV-1 е отчетено намаление на еквивалентното ниво на шума - от 54 dBA. За еквивалентно 
ниво на шум в рецепторната точка се получава:  

70 – 55= 15 dBA.  
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Изчисленията показват, че  очакваните нива на шум, достигащи до най-близката жилищна 
сграда в етапа експлоатация ще са в порядъка на 15 dB. 

Реализацията на ИП няма потенциал за увеличаване на шумовите емисии в околна среда. 

Факторът не се определя като рисков за населението. 

НЕЙОНИРИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на базови 
станции за мобилна комуникация или монтиране на съоръжения, източници на електромагнитни 
полета. Факторът не е рисков. 

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Йонизиращи лъчения са алфа- и бета-частиците, гама-лъчите, електроните, позитроните, 
протоните, рентгеновите лъчи, неутроните, тежките йони и др. Те се получават в естествени и 
изкуствени радиоактивни източници, в рентгенови тръби, ускорители на заредени частици, 
ядрени реактори и други генератори на лъчения.  

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда монтиране/използване на 
радиоактивни източници. Факторът не е рисков. 

Рискови фактори, свързвани с трудовата среда 

Предвид характеристиката на обекта при описание условията на труд и оценка за здравно-
хигиенните аспекти от реализираната дейност на обекта, потенциално-професионалните 
вредности, идентифициращи се като рискови фактори на работната среда на територията на 
обекта са както следва: 

Таблица 1.1.-1 Рискови фактори, свързани с увреждане здравето на хората 

Вид рисков фактор Условия за вредно въздействие 
Компонент на 

околната среда, 
изложен на риск 

Физични фактори

Микроклимат 

/етап строителство/ 
Работа на окрито 

Въздух. Строителни 
работници. 

Шум и вибрации 

/етап строителство/ 

Работа със строителна техика 

Необходимост от използване на ЛПС 
Строителни работници

Прах 

/етап строителство/ 

Работа със строителна техика 

Строителство и инфраструктура 
Строителни работници
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Вид рисков фактор Условия за вредно въздействие 
Компонент на 

околната среда, 
изложен на риск 

Производствено 
осветление 

При неправилна поддръжка на 
осветителни тела. 

Персонал в обекта 

Работа с дезинфектанти 
и миещи препарати 

При неспазване на инструкциите  Персонал на обекта 

Други рискови фактори 

Висока температура и 
ударна вълна 

Пожар-при неспазване на техника на 

безопасност. 
Въздух. Персонал Токсични газове – СО2, 

SO2, NOx, СО, 
Въглеводороди, сажди 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В резултат на извършения анализ не са идентифицирани рискови фактори 
за населението по време на експлоатация на обекта. 

Идентифицираните рискови фактори за работещите в обекта /през етапите на строителство 
и експлоатация/ са управляеми при спазване на законовите изисквания за безопасни и 
здравословни условия на труд и прилагане на мерки за предотвратяване/намаляване на риска.  

 
1.2. Въздействие върху материалните активи – Отчита се  значително положително 

въздействие върху материалните активи, тъй като инвестиционното предложение включва 
монтаж на ДМА на територията на обекта, с което значително се увеличава себестойността му. 

 
1.3. Въздействие върху културното наследство 
В имота и в близост до него няма обекти на културното наследство. Имот с идентификатор 

56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница, община Исперих е с НТП „за стопански двор“. Имотът е в 
обхвата на регулационните граници на с. Печеница. 

Въздействието върху културното наследство се оценява като „без въздействие“. 
 
1.4. Въздействие върху въздуха 

На територията на обекта  се предвижда извършване на строителни дейности, поради което 
се очакват неорганизирани прахови емисии. 

За инвентаризация на праховите емисии използваме SNAP CODE 040624 Строителство и 
разрушаване от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 
вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ. Възприето 
ориентировъчно времетраене на дейностите – 5 месеца.  
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Разгърнатата площ на новата сграда ще е до 360 кв.м.  

Таблица 1.4.-1. Емисионни фактори за прах (040624) 

Вещества ЕF  (кg/m2/година)  

Прахови частици (РМ) или (TSP) 0,162 

Прахови частици с размер на частиците до 10 
микрона (РМ10) 0,0812 

Прахови частици с размер на частиците до 2.5 
микрона (РМ2.5) 0,00812 

Тогава очакваните прахови емисии за периода на извършване на строителни дейности в имота са 
представени в Таблица 1.4.-2. 

Таблица 1.4.-2 Количества на прахови емисии в атмосферата  

Замърсител 

 

Емисии от строителство 

т/5 месеца. 

ТSP  0,0243 

PМ10  0,0122 

PM 2.5  0,0012 

Получените стойности за очаквани емисии са незначителни и с малък времеви обхват.  

Въздействието върху компонента се оценява като незначително, отрицателно, с малък 
времеви обхват. 

По време на експлоатация на обекта липсват организирани и неорганизирани източници на 
емисии в атмосферния въздух. На територията на обекта  не се предвижда ползване на 
прахообразни суровини и материали, поради което не се очакват неорганизирани прахови 
емисии.  

В обекта ще се изградят камери за зреене на сирене и за одухване на кашкавал. Като 
хладилни агенти ще се използват фреон R404a и фреон R134а. За хладилните инсталации ще се 
сключи договор за обслужване с лица, които притежават документ за правоспособност съгласно 
чл. 3 и/или чл. 10 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 
842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. 

Обектът не попада в обхвата на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи 
органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. 

Качеството на атмосферния въздух в района е добро. Въздействието върху компонента се 
оценява като незначително, отрицателно, периодично за етапа на строителство и без въздействие 
по време на експлоатация на обекта. 
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Качеството на атмосферния въздух в района е добро. Въздействието върху компонента се 
оценява като незначително, отрицателно, периодично. 

 

1.5. Въздействие върху водата 

Имотът не попада в повърхностни водни обекти, дерета, суходолия, заливаеми ивици и др. 
Подземните води в района са дълбоко разположени. 

Площадката е отдалечена от повърхностни водни течения.  

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локално пречиствателно 
съоръжение – мазниноуловител – за водите от измиване, формирани в обекта. 

Предварително третираните води от измиване и битово-фекалните води се предвижда да 
бъдат предавани към ГПСОВ за последващо пречистване. 

Не се предвижда да бъдат зауствани отпадъчни води от обекта.  
Въздействието върху водите се оценява като „без въздействие“. 
 
1.6. Въздействие върху почвата 
Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху 

почвите в района. Инвестиционното предложение предвижда строителни дейности в границите 
на разглеждания имот.  

При строителството на обекта се очаква да бъдат увредени около 360 кв.м. почви в имота. 
Имотът е с обща площ от 1408 кв. м, и НТП „за стопански двор“. 

Въздействието върху почвите се оценява като незначително, отрицателно, необратимо. 
 
1.7. Въздействие върху земните недра 
Инвестиционното предложение не включва добив на материали. Въздействието върху 

земните недра се оценява като „без въздействие“. 
 
1.8. Въздействие върху ландшафта 
Ландшафтът в района на ИП е техногенно повлиян. Имотът, за който се изготвя 

информацията, е разположен в регулационните граници на населеното място  и е с НТП „за 
стопански двор“. Съседните имоти се използват също за производствени и складови дейности, 
като в тях е налично застрояване. ИП ще се впише в околния ландшафт.  

Не се очаква влияние върху ландшафта. 
 
1.9. Въздействие върху климата 
ИП няма потенциал за въздействие върху климата. От  обекта не се емитират прекурсори на 

озона. 
 
1.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

Разглежданият имот е с НТП „за стопански двор“.  



Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко в поземлен имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и 
КР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград – възложител Зейти Фераим Мехмед 

34 
 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното намерение, не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Съгласно писмо на РИОСВ-Русе най-близко разположените защитени зони са: 

- BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици; 

- BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

Те отстоят на около 9 480 м от имота. (фиг. 1-2). 

Имот с идентификатор 56232.16.5 по КК и КР на с. Печеница не попада в границите на 
защитени територии.  

Начинът на ползване на съседните терени, обуславя силното влияние на дейностите върху 
флората и фауната в района на бившия стопански двор.  

Разглежданят имот е в регулационните граници на населеното място и не представляват 
заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ. 

В района на площадката няма находища на лечебни растения и на такива със стопанско 
значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване. 

На площадката липсват гнездови находища на птици, в това число и щъркелови гнезда, 
което  се определя от липсата на подходящи места за гнездене. В района не се срещат 
представители на фауната, под специален режим на защита. Въздействието от изграждането и 
експлоатацията на обекта се оценява на «без въздействие».  

 
1.11. Въздействие върху защитените територии 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното намерение, не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Съгласно писмо на РИОСВ-Русе най-близко разположените защитени зони са: 

- BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици; 

- BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

Те отстоят на около 9 480 м от имота. (фиг. 1-2). 

ИП не представлява заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ. 

В района на инвестицията няма находища на лечебни растения и на такива със стопанско 
значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване. В района не се срещат 
представители на фауната, под специален режим на защита.  

Въздействието от реализация на ИП се оценява като нулево. 
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2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Територията за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена 
територия по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.   

В непосредствена близост до площадката няма речни течения. Площадката не попада в СОЗ 
на водоизточници. 

Въздействието от дейността може да се оцени като без въздействие. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със съхранение на опасни 
химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на Закона за опазване на 
околната среда.  

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии и/или бедствия, 
съответно не се очакват последици. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

На база извършения анализ в настоящата информация, може да се даде следната обща 
оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното предложение: 

НУЛЕВО - въздействие върху земеползване, ландшафт, води, природни обекти, население, 
земните недра, минералното разнообразие, единични и групови паметници на културата, 
въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои 
генетично модифицирани организми, биологичното разнообразие и неговите елементи , 
въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, отпадъци. 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие 
върху материални активи. 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, ПЕРИОДИЧНО, ОБРАТИМО въздействие 
върху атмосферен въздух по време на извършване на строителните дейности. 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, ПОСТОЯННО, НЕОБРАТИМО въздействие 
върху почви – около 360 кв.м. от имота, предвидени за застрояване и разполагане на 
съоръженията. 
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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 въздействието от реализация на инвестиционното предложение е - локален, в 
границите на разглеждания имот. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на 
минимална до нулева. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието. 

Въздействието върху материалните активи се оценява като продължително, обратимо. 

Въздействието върху атмосферен въздух се оценява като отрицателно и обратимо. 

Въздействието върху част от почвите в имота се оценява като отрицателно и необратимо. 

 

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

Неприложимо. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

От реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни 
въздействия върху околната среда. Предлагат се следните мерки за етапите на реализация на 
инвестиционното предложение: 

Етап проектиране и строителство: 

1. Строителните отпадъци от обекта да се управляват съгласно нормативните 
изисквания. 

Етап експлоатация: 

1. За образуваните от обекта отпадъци да се изготвят и утвърдят работни листи за 
класификация. Да се сключат договори за предаването им. 

2. Да се изготви оценка на риска за всички длъжности. 
3. Да се сключи договор с ГПСОВ за предаване на акумулираните битово-фекални 

води и предварително третираните води от измиване. 
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10. Трансграничен характер на въздействието. 

Неприложимо.  

 

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. 

От реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни 
въздействия върху околната среда. Предлагат се следните мерки за етапите на реализация на 
инвестиционното предложение: 

Етап проектиране и строителство: 

1. Строителните отпадъци от обекта да се управляват съгласно нормативните 
изисквания. 

Етап експлоатация: 

2. За образуваните от обекта отпадъци да се изготвят и утвърдят работни листи за 
класификация. Да се сключат договори за предаването им. 

3. Да се изготви оценка на риска за всички длъжности. 
4. Да се сключи договор с ГПСОВ за предаване на акумулираните битово-фекални 

води и предварително третираните води от измиване. 
 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

В хода на процедурата по глава Шеста на ЗООС – етап уведомление за инвестиционно 
предложение – не са постъпвали становища, мнения или възражения от обществеността. 

 

Дата: 15-08-2022 г.      


