
Представено от „ФАРМИРА“ ЕООД уведомление за „Изграждане на кланица“ 
 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

948/26.08.2019г., допълнителна информация относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 
РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Инвестиционното намерение е за изграждане на кланица с площ 740 м2 с обслужващи 

помещения, необходими за технологичното функциониране на предприятието. Капацитетът ще бъде 
2600 кг. трупно месо на смяна /на ден за 8 часа/: 

 ДПЖ - 40 глави/смяна /на ден за 8 часа/ или 900 кг сезонно; 
 ЕПЖ - 8 глави/смяна /на ден за 8 часа/ или 1700 кг трупно месо. 
Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение се намира в с. Дъждовник, 

общ. Крумовград, ПИ 24459.6.39, НТП: за стопански двор, площ: 144489 м2. 
Водоснабдяването на обекта (питейно и промишлено) ще се осъществи от водопреносната 

мрежа, стопанисвана от ВиК Кърджали. За целта е издаден предварителен договор 
изх.N584/18.06.2019г., в който е посочено мястото на водовземане и диаметъра на тръбата. За 
осигуряване на противопожарните изисквания е предвиден резервоар от 36м3. 

Съгласно предварителния договор с ВиК Кърджали до обекта няма изградена канализация, 
което налага изграждане на собствено пречиствателно съоръжение и изгребни ями. На обекта се 
формират два потока отпадъчни води: битово-фекални и производствени, за което е предвидена 
разделна канализация. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма с обем 10м3. 
Очакваните технологични отпадъчни води са 2м3/денонощие. Предвижда се те да преминават през 
модулна пречиствателна станция, след което ще се препомпват до изгребна яма за технологични води 
с обем 10м3. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 
изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 
относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково 
становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“ с изх. № ПУ-01-580(3)/25.09.2019г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, 
посочени в становището. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7 буква „е“ от Приложение 
2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура 
по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. 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 имот с идентификатор 24459.6.39 по КК на с. Дъждовник, общ. Крумовград, за който се 
предвижда изграждане на кланица не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 
2000. Най-близко разположена до имота е защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от 
МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 1000 м.). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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, която процедура се 
съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до община Крумовград и кметство село Дъждовник. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 26.09.2019г./ 


