
Представено от „ГОЛЯМАТА ЗВЕЗДА“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Месопреработвателно предприятие“ в УПИ ІІ и ІІІ 
- 235, кв. 28, с. Дрипчево, общ. Харманли, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „ГОЛЯМАТА ЗВЕЗДА“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на „Месопреработвателно предприятие“ в 
УПИ ІІ и ІІІ - 235, кв. 28, с. Дрипчево, общ. Харманли, обл. Хасково и на основание чл. 
5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за 
следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сграда със застроена 
площ 566 кв.м. на два етажа, която ще бъде месопреработвателно предприятие с 
капацитет 1000 кг продукция на ден за транжиране, преработка и производство на 
продукти и заготовки от телешко месо. В обекта не се предвижда колене на животни. 
Основните процеси ще са транжиране, зреене, сушене на месо, преработване на месо 
до различни продукти (кайма, месни заготовки, колбаси и др.), опаковане и пакетиране, 
експорт.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че УПИ ІІ и ІІІ - 235, кв. 28 по плана за регулация на с. Дрипчево, 
общ. Харманли, за които се предвижда изграждане на нови мощности за транжиране, 
преработка и производство на продукти и заготовки от телешко месо (собствено 
производство) не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар”, 
приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните 
местообитания и BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за 
опазване на дивите птици.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена 
зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие. 

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо 
спрямо режима на защитена зона BG0002021 „Сакар“ при спазване на забраните 
определени със заповедта за обявяването й. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Харманли и кметство село Дрипчево. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 19.04.2018 г./ 


