
 

 

 ИНФОРМАЦИЯ  

 

 

за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: 

“Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobacillus bulgaricus/“ в  

ПИ 000269 с. Красава , Община Брезник, област Перник 

 

I. Информация за контакт с възложителя:   
 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя -  физическо лице, седалище и 

единен идентификационен номер на юридическото лице:  
 

 “СДВ Ко“ ООД гр. София, кв. „Княжево“, ул. „Всеволод Гаршин“ № 8 

тел.  0888 714 024 

Булстат /ЕИК/:  130932011 
 

Управител на „ СДВ Ко“ ООД гр. София  – фирмата възложител :    

Пламена Любчова Найденова 

гр. София, ул. „Ябълкова градина“ № 47 

Лице за контакти: Пламена Любчова Найденова 

 

Телефон:  0888 714 024 

 

Адрес на обекта на инвестиционното предложение:  ПИ 000269, с. Красава, Община 

Брезник, област Перник 

ЕКАТТЕ: 39517  

Булстат /ЕИК/:  130932011 
 

2. Пълен пощенски адрес на седалището на инвеститора:  гр. София, ул. „Ябълкова 

градина“ № 47  

 

3. Телефон, факс и ел- поща /е-mail/:  0888 714 024 

e-mail: select@mail.bg 

 

Управител на „ СДВ Ко“ ООД гр. София  – фирмата възложител :    

Пламена Любчова Найденова 

гр. София, ул. „Ябълкова градина“ № 47 

  

Телефон:  0888 714 024 

 

 4. Лице за контакти:   

Пламена Найденова  

Телефон:   0888 714 024 

 

mailto:select@mail.bg


     II.   Характеристики на инвестиционното предложение:      
 

1. Резюме на предложението.     

  

Целта на инвестиционното намерение е организиране на производството на 

здравеукрепващ лактобацилус булгарикус /lactobacillus bulgaricus/ чрез използване на 

високоспециализирани щамове с доказани здравословни характеристики, изолирани от 

български ферментирали млечни продукти от сурово мляко, получени в екологични 

планински райони. 

 

Заявените дейности по реализиране на производството на здравеукрепващ 

лактобацилус булгарикус /lactobacillus bulgaricus/ попадат в обхвата на Приложение № 

2 към Закона за опазване на околната среда – т. 7, буква „в“ – Предприятия в хранителната 

промишленост „производство на млечни продукти“. 

  
Съгласно чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС /обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г., посл. изм. и допълн. 

ДВ бр. 96/01.12.2017г./ инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. 
 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.   
 

 Приоритет в областта на здравеопазването и хранителната индустрия е създаването 

на нови здравословни храни, които подобряват качеството на живот и предпазват от 

заболявания. Особено значими в световен план са природните биосистеми в посока на най-

пълно използване на здравословен потенциал на млечнокиселите бактерии и в частност на 

лактобацилите. 

 Целта на прилаганата технология е експлоатация на физиологичните активности на 

селекционирани щамове лактобацили за бръз растеж в мляко, натрупване на клетъчна маса 

и високи метаболитни активности за продуциране на биоактивни субстанции с висок 

здравословен ефект. 

 Лактобактериите под форма на ферментирали млека, приети от организма са най- 

прекият път за въздействие върху човешкия организъм. 

 Здравословният капацитет на лактобацилус булгарикус се характеризира с 

възможността да регулира, възстановява, подобрява и поддържа баланса на чревната 

микрофлора, индуцира балансиран състав на микрофлора и унищожаване на вредните 

бактерии и стимулиране на растежа и метаболизма на полезните.  

 Лактобацилус булгарикус продуцира биоактивни пептиди, които имат 

имуномодуларно действие, подобряват усвояването на калция и магнезия, действат против 

осторопороза. 

  
 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и 

кумулиране с други предложения. 

 

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 

устройствен план дейности в обхвата на въздействие на обекта. 



 Целта на проекта е организиране на производството по разработена технология .  

 Продуктът ще се произвежда в лиофилирана форма и ще се използва като: 

- ежедневна функционална добавка към храната; 

- фармацевтичен препарат за превенция илечение; 

- жива храна- нова функционална храна с висока биологична и хранителна 

стойност; 

- храна със защитни, профилактични и терапевтични функции. 

   

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 000269, с. Красава, Община 

Брезник, област Перник. 

Съгласно издадена скица от Общинска служба по земеделие гр. Брезник № 

К00340/24.01.2018г. и Нотариален акт № 17, том I, рег. № 117, дело 15/21.02.2018г. , имота 

е собственост на инвеститора „СДВ Ко“ ООД гр. София. 

На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се 

предвижда изграждане на :  

- склад за суровини;  

- ферменторно отделение;  

- машинно отделение;  

- сублиматор;  

- лаборатория;  

- помещение за дезинфекция;  

- миячно;  

- опаковъчно и пакетажно;  

- склад за готова продукция;  

- място за събиране на отпадъци. 

 

Произвежданият продукт ще е предназначен за българският пазар и за експорт. 

Той ще провокира социален принос с висок здравословен статус. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството.  

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 000269, с. Красава, Община 

Брезник, област Перник. 

 

Имотът е с площ 9 222 кв.м. и е собственост на „ СДВ Ко“ ООД гр. София, съгласно 

Нотариален акт № 17, том I, рег. № 117, дело 15/21.02.2018г. 

 Площта на ПИ 000269 с. Красава  е достатъчна за временните дейности, свързани с 

изграждане на  основните и спомагателни помещения, както и за ситуирането им. 
 

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

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

вещества от приложение № 3 към ЗООС.  



 

Технологичната блок – схема за производство на натуралният здравоукрепващ 

лактобацилус булгарикус е следната: 

- окачествяване и приемане на суровините; 

- дозиране на основната суровина – СОМ, растежни фактори, криопротектори, 

питейна вода; 

- стерилизация във ферментор; 

- охлаждане и инокулиране на Lb. bulgaricus; 

- култивиране във ферментор, pH; 

- лиофилизация; 

- опаковане; 

- хладилно съхранение; 

- експедиция. 

 

Подготовка на хранителната среда . 

Сухото обезмаслено мляко, със съдържание на сухо вещество 96 % се 

възстановява с питейна вода до сухо вещество 9 %. Процеса се провежда в ферментор 

/биореактор/ с обем 150 л. Стерилизацията се провежда във ферментора при 120 
0
 С. 

Култивирането се извършва при рН 5.5-5.7 чрез 20 % - тен разтвор на натриева основа. 

Лиофилизация на културната среда . 

Предвижда се облъчване с бактерицидни лампи/ 3 бр. – 1 бр. в „чиста зона“, 1 бр. в 

помещение за миене и 1бр. в помещението за дезинфекция/. Процеса продължава 30-36 ч.  

 

Опаковане. 

Отделя се сухият лиофилизат, съдържат клетките на Lb. bulgaricus с помощта на 

специални стерилни шпатули.  

Лиофилизатът се поставя в стерилни полиетиленови опаковки. Правят се порции в 

потребителски опаковки от 0,5 кг., 1 кг. или друга вместимост, в зависимост от 

изискванията на потребителя. Опаковките са разрешени от Министерство на 

здравеопазването за хранителни цели, при използване на електронна техническа везна. 

 

Хладилно съхранение. 

Полиетиленовите опаковки и кашонираните опаковки на продукта се съхраняват в 

хладилни камери при температура  +4 до + 6 
0
С в продължение на 8 месеца до 

експедиция. 

 

Контрол на технологичния процес. 

Контролът се осъществява по отношение на : 

- дозирането и подготовката на млечната хранителна среда, инокулирането 

/вкарване на микроорганизми/ и култивирането във ферментора – изпълнява се от 1 

оператор; 

-  лиофилизацията се следи и контролира от 1 оператор; 

-  опаковането и дозирането се извършва от 1 работник. 

Определянето на физикохимични и микробиологични показатели на суровини и 

готов продукт се провежда в микробиологична лаборатория. 

Резултатите от проведените изследвания ежедневно се записват в технологичен 

дневник. 



В микробиологичната лаборатория се приготвя течна активирана „майчина“ и 

течна активирана лабораторна стартерна култура от Lb. bulgaricus от 1 микробиолог.  

Правят се посевки върху твърда хранителна среда за контролиране наброя на 

клетките на Lb. bulgaricus. Данните се анализират и записват в лабораторен дневник. 

Поддържането на технологичното оборудване, лабораторната апаратура и 

хладилната база се извършва от 1 техник. 

Поддържането на хигиената в производствените помещения се извършва от 1 

хигиенист. 

 

Персонал: Управител, 2 - ма оператори, 1 работник, 1 микробиолог, 1 техник, 1 

хигиенист. 

 

Няма да се изграждат съоръжения и да се извършват дейности, при които да се 

ползват опасни вещества или да се формират отпадъци, попадащи в Приложение № 3 към 

Закона за опазване на околната среда. 

 

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

 

Няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура с постоянна настилка.  

  

Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се извършват в имота.    
    

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.  

 

Дейностите по реализация на инвестиционното предложение предвиждат: 

- провеждане на процедура в РИОСВ - Перник по преценяване на необходимостта 

от ОВОС; 

- съгласуване с РЗИ – Перник; 

- предварителен Договор с „ЧЕЗ Разпределение Бъргария“ АД за ползване на 

електрическа енергия; 

- Договор с „В и К“ ООД гр. Перник за водоснабдяване; 

-  изработване на проект по части: „Електрическа“, „В иК“, „Пожарна безопастност“  

-    съгласуване с компетентни институции и административни органи; 

-    извършване на строителни работи; 

Изграденият обект ще се ползва по предназначение. 

 

9. Предлагани методи за строителство.    

При изграждане на помещенията, в които ще се реализира инвестиционното 

предложение ще се ползват неопасни строителни материали /тухли, бетон, фаянсови 

плочки и др./ 

Хумустният пласт, отнет при строителните дейности ще се ползва при оформяне на 

зелените площи в района на обекта. 

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията.   

 



- Вода 

Води за производствени и битови нужди - ще се ползва от селищния водопровод 

на с. Красава, община Брезник на база Договор с „В и К“ООД гр. Перник. 

Водоснабдяване за питейни нужди - от селищния водопровод на с. Красава, 

община Брезник на база Договор с „В и К“ООД гр. Перник. 

  

- Електроснабдяване – ще се осъществява от „ЧЕЗ Разпределение Бъргария“ 

АД на база Договор. 
 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 

третиране.  
 

Строителни отпадъци ще се образуват по време на строителството. Всички 

дейности, генериращи отпадъци по време на изграждането на обекта ще се изпълняват от 

външни изпълнители, на които като ангажимент е вменено управлението им.  

Очаква се формиране единствено на отпадъци от опаковки /кашони, хартия/.  

Битовите отпадъци ще се събират в съд за сметосъбиране. 

Предлаганата технология за производство на натурален, здравеукрепващ 

лиофилизиран Лактобацилус булгарикус е безотпадъчна, съобразена с екологично чистият 

район в землището на  с. Красава, община Брезник. 
  

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда.  

 

Не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда.  

  

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 

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

жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).   

 

Предвижда се изграждане на водопровод, вътрешна канализационна система, 

електропреносна мрежа.  

Битовите отпадъчни води ще се събират в изгребна яма, която периодично ще се 

почиства чрез депониране със специализирана техника в канализация с ПСОВ. 
   

Не се предвижда и няма да се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни 

и подземни водни обекти. 

  

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение.  

  

Съгласуване на инвестиционният проект от община Брезник и издаване на 

Разрешение за строеж.  

Издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация или Разрешение за 

ползване /в зависимост от категорията на обекта/. 
    

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.    

 



Изграждането и експлоатацията на обекта  не допуска замърсяване и дискомфорт на 

околната среда.  
  

16. Риск от аварии и инциденти.  

 

При евентуален риск от аварии и инциденти се предвиждат следните мерки: 

- предприемат се действия за установяване на аварията и нейното ликвидиране. 

При пожар: 

- изключва се електрозахранването;   

- извеждат се веднага пострадалите при  пожар и се дава първа долекарска помощ; 

- предприемат се необходимите ремонтни и възстановителни работи.  

 

Предвиждат се конкретни задължения на лицата, отговорни за ликвидиране на 

аварията:  

-  уведомява се управителя на „СДВ Ко“ ООД гр. София; 

- вземат се мерки за доставяне на необходимите материали и съоръжения; 

- организира се оказване на помощ на пострадалите. 

  

    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 /приложена схема/. 
 

 Обектът ще се изгради в ПИ ПИ 000269, с. Красава, Община Брезник, област 

Перник. 

Имотът е с площ 9 222 кв.м. и е собственост на „ СДВ Ко“ ООД гр. София, съгласно 

Нотариален акт № 17, том I, рег. № 117, дело 15/21.02.2018г. 

Имотът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии и зони по смисъла на Закона за защитените територии и 

по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и в мрежата на Натура 2000. Най 

близко разположените зони от екологичната мрежа Натура 2000 са ЗЗ „Ноевци“ с код  BG 

0002089 за  опазване на дивите птици и ЗЗ „Мещица“ с код BG 0002101 за опазване на 

дивите птици.   
    

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 

или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели 

на земи.  

 

 Съседните имоти са:  

- ПИ 000074- полски път на Община Брезник; 

- ПИ 000112 - четвъртокласен път на Община Брезник; 

- ПИ – 000086 - водно течение /воден обект/ на МОСВ. 

 В имота има едноетажна сграда /бивша здравна служба- застроена площ 220 кв.м./ и 

малка спомагателна сграда – 48 кв.м. 



 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  
     

 Няма данни за определени зони с одобрени планове със специално предназначение. 

 

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. 
 

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.      

 

Територията на имота, върху който ще се реализира инвестиционното предложение  

не засяга санитарно-охранителни зони около съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване /ПБВ/ на населението и на минерални води. В имота не попадат 

водоизточници и съоръжения за ПБВ, експлоатирани от „В и К“ ООД гр. Перник. 

В имота няма собствени водоизточници-кладенци. Съгласно проучването на 

картния материал и теренните огледи, в имота не се намират и водоизточници с местно 

значение, както и чешми за водопой на животни.   

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение. 

 

 Обектът ще се изгради в ПИ ПИ 000269, с. Красава, Община Брезник, област 

Перник. 

Имотът е с площ 9 222 кв.м. и е собственост на „ СДВ Ко“ ООД гр. София, съгласно 

Нотариален акт № 17, том I, рег. № 117, дело 15/21.02.2018г. 

 Площта на имота е достатъчна и за временните дейности, свързани с изграждане на  

обекта, както и за ситуирането му. 

  

     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.   
 

а) Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха: 

При реализация на инвестиционното предложение организирани емисии на 

замърсители в атмосферния въздух не се очакват.  



Неорганизирани емисии. По време на изграждането на обекта се очакват 

неорганизирани прахови емисии, породени от изкопно-насипните дейности. Ще се отделят 

и емисии на ауспухови газове от двигателите на строителната техника.  

Не се очаква праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови газове от 

строителната механизация да се разпространява извън рамките на обекта при строителните 

и транспортни дейности в периода на изграждане. Въздействието на емисиите ще е 

временно и локално, без да засегне най-близките жилищни зони. 

б) Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране:  

Строителни отпадъци ще се образуват по време на строителството. Всички 

дейности, генериращи отпадъци по време на изграждането на обекта ще се изпълняват от 

външни изпълнители, на които като ангажимент е вменено управлението им.  

Очаква се формиране единствено на отпадъци от опаковки /кашони, хартия/.  

Битовите отпадъци ще се събират в съд за сметосъбиране. 

Предлаганата технология за производство на натурален, здравеукрепващ 

лиофилизиран Лактобацилус булгарикус е безотпадъчна, съобразена с екологично чистият 

район в землището на  с. Красава, община Брезник. 

 

 в) Отпадъчни води  

Предвижда се изграждане на водопровод и вътрешна канализационна система. 

Битовите отпадъчни води ще се събират в изгребна яма /обем 4-6 куб.м./, която 

периодично ще се почиства чрез депониране със специализирана техника в канализация с 

ПСОВ. 
   

Не се предвижда и няма да се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни 

и подземни водни обекти. 

 

г)  Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 

площадката на предприятието/съоръжението:   

При реализация на инвестиционното предложение не се очаква съхранение и 

употреба на опасни химични вещества и смеси.    

Не се очаква наличие на опасни химични вещества и смеси по Приложение № 3 на 

ЗООС за предприятия с „Нисък“ и „Висок“ рисков потенциал.  

д) Имотът не засяга обекти на културното наследство.  
 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична 

мрежа,включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение.  



Имотът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии и зони по смисъла на Закона за защитените територии и 

по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и в мрежата на Натура 2000. Най 

близко разположените зони от екологичната мрежа Натура 2000 са ЗЗ „Ноевци“ с код  BG 

0002089 за  опазване на дивите птици и ЗЗ „Мещица“ с код BG 0002101 за опазване на 

дивите птици.   
  

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

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

отрицателно). 
Вероятност на поява на въздействието.  

  

 Изграждането и експлоатацията на обекта е с въздействие с временен характер по 

време на строителните дейности.  
    

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 

места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).   
 

 Обектът ще се изгради в ПИ ПИ 000269, с. Красава, Община Брезник, област 

Перник. 

 

5. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. – краткотрайно- 

по време на изграждането. 
     

6. 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 да се създават условия за отделяне на вредни емисии в атмосферата и 

емисионно замърсяване на атмосферния въздух. 

 Отоплението на помещенията ще се извършва на твърдо гориво /дървени пелети/. 

 Подготовката на хранителната среда и лиофилизацията за загряване до 

необходимата температура ще се извършва с помощта на парогенератор на електрически 

ток – 25-30 kW. 

  

7. Трансграничен характер на въздействията.                                                              

Не се очаква трансгранично въздействие.   
 

  

 Инвеститор : 

 

 Пламена Найденова 

 Управител „СДВ Ко“ ООД гр. София  

                                     


