
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 
Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИВОС 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) 
 

I. Информация за контакт с възложителя: 
 
1. Венцислав Станев Радевски – българско гражданство 
 управител на „ТОПИЛА ГРУП” ЕАД, ЕИК 200290114, гр. София, ул. „Пирински проход” №37.  
 
2. гр. София, район „Красно село”, ул. „Пирински проход” № 37, ет. 2, ап. 8. 
 
3. Телефон GSM0888455277 e-mail topilabg@abv.bg 

4. Лице за контакти – Венцислав Станев Радевски 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението – проектната разработка се отнася за преустройство и реконструкция на цех за 
преработка на диворастящи гъби и горски плодове в „Млекопреработвателно предприятие”, гр. Вършец, 
при която се предвижда да се преработват общо 20 000 литра сурово краве мляко с масленост 3,6 %, 3 000 
литра овче мляко с 6,5 % масленост и 2 000 литра козе мляко с 3,4 % масленост при следната 
производствена програма: 
Предвижда се производство на кисело мляко, кашкавал, топени сирена и бяло саламурено сирене в 
количества – кисело мляко – 5000 литра, кашкавал – 600 кг., топени сирена – 100 кг. И бяло саламурено 
сирене – 1200 кг. на ден. 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение – на приложения чертеж е показано план 
– разпределението на технологичните машини и съоръжения, които осигуряват изпълнението на 
максималната дневна производствена програма и свързаните с нея технологични процеси. 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности - няма 
4. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на 
строителството – ПИ 12961.422.15 УПИ /П.ХІ-5/ кв. 1, гр. Врашец, собственост на „Топила Груп” ЕАД гр. 
София – нотариален акт №69/17.02.2012 г., т. І, рег. 471, дело №31/2012 г., вписан вх. №121/17.02.2012 г. 
акт №55, т. 1 дело №37/2012 г., географски кординати :СШ 43.205115 ИД: 23,291683 
5. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет – Максималния капацитет на 
предприятието е преработка на 28 000 литра мляко на ден, а среднодневния – 25 000 литра. 
Основни процеси – А. Приемане, съхранение и топлинна обработка на млякото. Б. Производство на прясно 
и кисело мляко за консумация. В. Производство на бяло саламурено сирене. Г. Производство на кашкавал. 
Д. Производство на извара. 
6. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура – не се предвижда промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура. 
7. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, 
възстановяване и последващо използване – Вътрешното пространствено преразпределение на 
производствените помещения, отговарящи на изискванията за преработката на мляко в млечните продукти, 
при спазване на условията за невъзможност от кръстосване на производствените потоци ще бъде обособено 
на четири производствени цеха. 
8. Предлагани методи за строителство – Строителството ще бъде пълна реконструкция на съществуващия 
цех, построен в землището на гр. Вършец УПИ ХІ-5, кв. 1 със застроена площ 1 304 кв. м. предназначен за 
преработка на диворастящи гъби и горски плодове – в млекопреработвателно предприятие. 
В проектното решение е предвидено максимално запазване фасадата на съществуващата сграда и 
изграденият към нея санитарно-битов филтър за персонала. Запазват се по-голямата част от 
съществуващите вътрешно-преградни стени и тавани на производствените помещения, както и подовото 
покритие от шлифован бетон. 
9. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията – 
водоснабдяване от градска водопроводна мрежа, като захранването е съществуващо.  



 

Канализация – Отпадно битовите води се отвеждат в уличната канализационна мрежа на населеното място. 
Предвидено е изграждане на мазниноуловител за улавяне на твърди частици и мазнини преди включване в 
канализационната мрежа. Не се предвиждат нови ресурси за ползване. 
10. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране – няма. 
11. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. 
12. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни 
материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на 
отпадъчните води). Отпадните води ще се отвеждат в уличната канализационна мрежа на населеното място, 
след изграждане на мазниноуловител за улавяне на твърди частици и мазнини преди включване в 
канализационната мрежа 
13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение – разрешение за 
строеж. 
14. Замърсяване и дискомфорт на околната среда – няма. 
15. Риск от инциденти – няма. 
III.Местоположение на инвестиционното предложение 
1.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. 
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на 
инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи- възложителя. 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове – няма. 
4. 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 - няма 
4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси - няма 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение – няма други алтернативи. 
IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия 
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, 
атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, 
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови 
недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и 
процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - 
шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми – няма. 
2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в 
близост до обекта на инвестиционното предложение – няма. 
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, 
постоянно и временно, положително и отрицателно) няма. 
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - 
град, село, курортно селище, брой жители и др.) – няма  
5.Вероятност на поява на въздействието – няма. 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието – няма.  
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, 
намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве – няма такива. 
8.Трансграничен характер на въздействията – няма. 
 


