
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мин ис те рс тво  н а ок олн а та  с ре да  и  водите
Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х АС К О В О

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14 Директор: (+359 38) 66 46 08
www.haskovo.riosv.com Факс: (+359 38) 60 16 11
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg Телефони: (+359 38) 60 16 14

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 44 ПР/2012г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от инвеститора по
приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закон за
биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г.,
изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.), получено становище от РЗИ-Кърджали и констативен
протокол от проверка № 334 от 27.04.2012г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение: "Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица" в имоти с №№
000233 и 000234 в землище на с. Енчец, общ. Кърджали, обл. Кърджали, което няма
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото
здраве

възложител: „ЕВРОМЕС 2012” ЕООД, ул. „Оборище” №18, гр. Кърджали, ЕИК 201681754

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е за изграждане на пристройка и реконструкция на

съществуваща кланица, намираща се в имот с № 000233 с площ 4.00 дка в землище на с.
Енчец, общ. Кърджали. В имот с № 000234 с площ 6.892 дка, който също е предмет на
инвестиционното предложение, има съществуващо метално хале със застроена площ 537
кв.м., което ще се използва за гараж за автомобилите, собственост на фирмата-възложител.
И двата имота са собственост на възложителят съгласно представени нотариални актове за
покупко-продажба на недвижим имот. Целта на инвестиционното предложение е да се
преустрои кланицата за едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и
свине (СВ) и да отговаря на действащите към момента технологични, ветеринарни и
санитарно-хигиенни изисквания. В пристройката ще се разположат нови хладилни камери и
стая за ветеринарен контрол. Кланицата е съществуваща масивна сграда със застроена
площ 270.84 кв.м., намираща се в имот с № 000233 в землище на село Енчец, общ.
Кърджали, обл. Кърджали, в същия имот има и друга масивна едноетажна сграда със
застроена площ 35.59 кв.м., представляваща кантар с „ГСМ”.

В кланицата са проектирани две технологични линии - eдна за ЕПЖ и свине и една за
ДПЖ. Последователността при клането на животни от различни видове в един ден ще бъде
следната: първо се извършва клане на свине, след това на ДПЖ до 12 месеца, на ЕПЖ до 12
месеца и накрая ДПЖ над 12 месеца или на ЕПЖ над 12 месеца.
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Транспортирането на животните ще се извършва със специализиран автомобилен
транспорт, камионите за превоз на живи животни се регистрират в съответното РВМС и
получават разрешително за това, водача на камиона трябва да притежава лиценз за тази
дейност. След пристигането в кланицата, животните ще се разтоварват, след което
превозното средство ще се измива и дезинфекцира на обособената за целта площадка.
Товаро-разтоварните работи ще се извършват на рампа, която е с подова настилка и не
позволява подхлъзване. Животните ще се насочват към оборите, обособени за всеки вид
животно по отделно, а именно за свине, за ДПЖ и за ЕПЖ. В оборите има поилки и размерите
им ще са съобразени с дневния капацитет на кланицата, като осигуряват минимална площ за
почивка от 2.5 кв.м. за ЕПЖ и 0.5 кв.м. за ДПЖ. Те са изградени от здрави, непропускливи и
лесни за измиване и дезинфекция стени и подове, снабдени със сифони за отичане на
отпадъчните води. Ветеринарен лекар от ДВСК ще проверява редовността на
придружаващите ги документи и идентифицира животните по ушните марки, придружаващото
ветеринарно свидетелство за превоз на живи животни и проверява здравословното
състояние на животните и извършва пред кланичен преглед. В обора има обособен бокс за
съмнително болни животни, той е снабден с отделна система за отичане на отпадъчните
води. Преди клане животните се подлагат на гладна диета с цел освобождаването на
чревния тракт и повишаване хигиената на месодобива, поенето на животните се прекратява
три часа преди клането.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура за обекта. До него има изградена
такава - ел. захранване трифазно 380v и монофазно 220v, водоснабден е с питейна вода за
осигуряването на хигиенен добив на месо, а достъпа до кланицата ще се осъществява от
съществуващ път.

Инвестиционното предложение представлява разширение на обект включен в обхвата
на Приложение №2 (т.7 буква „е”) от ЗООС и съгласно чл. 93, ал.1, т. 2 от Закона подлежи на
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените
защитени зони са “Родопи Източни” код BG0001032, за опазване на природните
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и защитена зона
“Студен кладенец” код BG0002013 за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД
766/28.10.2008г.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост на
основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.) и същата е проведена
през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото
решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения,
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на
околната среда, както и риск от инциденти:

1. Реконструираната кланицата ще има следния производствен капацитет: свине - 30
глави на смяна или 3200 kg жива маса на смяна, или 1800 kg драно трупно месо; ДПЖ
- 40 глави на смяна или 480 kg трупно месо – сезонно и ЕПЖ - 10 глави на смяна или
2200 kg трупно месо.

2. Обекта има ограда висока 2м. Територията му е разделена на „чист" и „мръсен" двор.
В „мръсния" двор са разположени вход живи животни с дезинфекционна траншея,
площадка с навес за измиване и дезинфекция на транспортните средства. В „чистия
двор" е изхода за готова продукция , площадка за измиване и дезинфекция на колите
за готовата продукция и входа за работниците.

3. Производствената сграда е проектирана на един етаж. В сградата са обособени две
работни зони „нечиста" и „чиста". Не е възможно преминаването на работещите от
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едната зона в другата. 3а всяка зона са предвидени всички необходими за
производството помещения, както и съответните санитарно-битови помещения.

4. В дворното пространство са разграничени следните зони: зона за зареждане с живи
животни, зона за вход на персонала, зона за зареждане с опаковъчни и пакетиращи
препарати и зона за изнасяне на готовата продукция /замразен и охладен продукт/.

5. Във функционално отношение се следва технологията - приемане на животните,
постъпването им в кланичната зала, обработката на трупното месо, доставяне и
разнасяне по групи в хладилните камери, чрез тръбен път, транжиране и опаковане,
доставяне на готовата продукция в съответните хладилни камери и експедиция.

6. Разширението на обекта ще се захрани с вода от съществуващата ВиК мрежа на
съществуващата кланица.

7. В производствения процес ще има три потока отпадъчни води:
 от предкланичното отделение, които ще се събират и заустват в съществуваща

торосъбирателна шахта за изчерпване. Тук материала ще се обезводнява и
престоява до извозването за наторяване на земеделските земи. Водите от
торосъбирателната шахта ще се вкарват в цикъла на пречистване преди
калоуловителя.

 от производствените помещения - тези води ще преминават през груби решетки
и ще се отправят към комбиниран кало-мазнинозадържател. Отделените
мазнини ще се събират периодично и ще се транспортират за преработка.

 битови отпадъчни води от санитарните прибори - ще се събират отделно от
производствените и ще се заустват след комбинирания кало-мазниноуловител.
След това производствените и битовите води ще постъпват в станция за
биологично пречистване. Предвидена е шахта за вземане на проби за
качеството на пречистената вода.

8. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Кърджали. Количеството
им е в зависимост от броя на обслужващия персонал.

9. Съгласно технологичната част на проекта, при клането и разфасовката на животните
ще се отделят отпадъци, които ще се събират и съхраняват в специални съдове,
докато се предадат за преработка. Съхраняването до извозването ще става в
специално предвидено помещение в кланицата, съгласно технологичната разработка.

10. При спазване на вътрешноведомствените инструкции за работа на обекта и
изискванията, определени в законовите и подзаконови нормативни актове за този род
дейности, може да се предположи, че извършваните дейности по време на
експлоатацията на кланицата няма да доведат до значително замърсяване и
дискомфорт на околната среда в района.

11. Рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум при спазване изискванията за
инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото
ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с №№ 000233 и 000234 в
местност „” Държавата”, землище на с. Енчец, общ. Кърджали, обл. Кърджали.

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква
въздействие върху земеползването в района. Имотите, в които ще се реализира
инвестиционното предложение са собственост на възложителя, съгласно Нотариален
акт за покупко-продажба.

3. В резултат от реализиране на ИП, не се очаква въздействие върху качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в
обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-



4

близко разположените защитени зони са “Родопи Източни” код BG0001032, за
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на
Министерски съвет и защитена зона “Студен кладенец” код BG0002013 за опазване на
дивите птици обявена със Заповед № РД 766/28.10.2008г.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че не
попада в границите на защитена зона, съгласно чл.15 от Наредба за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(приета с ПМС №201/31.08.2007г.), преценката за инвестиционното предложение е, че
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко
разположените защитени зони са “Родопи Източни” код BG0001032, за опазване на
природните местообитания и защитена зона “Студен кладенец” код BG0002013 за
опазване на дивите птици, поради следното:
 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на

видовете  предмет на опазване в зоните.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на
инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданата
площадка.

2. Теренът, предвиден за реализация на намерението, е определен с по-голяма площ от
необходимото, поради което не се налага ползване на други терени.

3. Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на
качеството на атмосферния въздух в района.

4. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. №1570/31.05.2012г. реализацията на
инвестиционното предложение не предполага риск за човешкото здраве.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие.

6. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация
на обекта и ще бъде постоянно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на
Община Кърджали и кмета на село Енчец, общ. Кърджали, а засегнатото население е
уведомено, чрез обява във вестник „Нов живот” бр. 86 от 15 май 2012г. До подготовката на
настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу
инвестиционното предложение.

При спазване на следните условия:

1. Образуваните при производствената дейност странични животински продукти
(включително мазнини и утайки от мазнинозадържателя) да се третират  в
съответствие с изискванията на Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към
дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на
странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната
употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (връщането им в
торозадържателната шахта не отговаря на изискванията).

2. Да се подаде заявление и необходимата информация в БДУВ ИБР-Пловдив за
получаване на разрешително за заустване на отпадните води по Закона за водите
ДВ(бр.67/99г) за обект в процес на проектиране.

3. В работния проект да се предвиди подходящо ефективно пречиствателното
съоръжение за силно замърсените производствени отпадъчни води, осигуряващо
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спазването на определените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното
за заустване. Подробно да се разработи третирането и обезвреждането на
формираните утайки от пречиствателната станция.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в
посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за
опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно
действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни
след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред
Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от
съобщаването му.

За Директор РИОСВ:
(инж. Л. Дайновски)
Съгласно заповед за Упълномощаване
№ 2/01.02.2012 на Директора на РИОСВ - Хасково

Дата: 11.07.2012г.
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