
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р ИЯ  

М и н и с т ер с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и те  
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 
 

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5 

тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 14 

e-mail: director@riosv-hs.org 

www.haskovo.riosv.com 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 9 - ПР/2022 г. 

 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

 

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 

биологичното разнообразие (ЗБР), 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 (Наредбата за ОС) и въз основа на 

представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата 

за ОВОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково 

 

 

Р Е Ш И Х 

 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение 

за „Промяна на предназначението на сгради за производствени и складови нужди за леката 

промишленост с идентификатори 77195.732.403.1 и 77195.732.403.2 в предприятие за 

производство на консервирани храни“ в поземлен имот с идентификатор 77195.732.403 по KKКР 

на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве 

 

 

възложител: „МАНУЕЛА“ АД 

адрес:  

 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП): 

С инвестиционното предложение се предвижда промяна предназначението на сгради за 

производствени и складови нужди за леката промишленост с идентификатори 77195.732.403.1 и 

77195.732.403.2 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.732.403 по KKКР на гр. 

Хасково в предприятие за производство на консервирани храни. 

Производствената зона и санитарно – битовата зона ще се обособят в сградата с 

идентификатор 77195.732.403.1, а административната зона е предвидена в сграда с идентификатор 

77195.732.403.2. Запазват се съществуващите входове към сградите и съществуващата връзка 

между тях.  

Ще се обособят следните помещения: 

В сграда с идентификатор 77195.732.403.1: работно помещение; помещение за съхранение 

на чиста посуда; миялно; лаборатория; битови помещения; санитарни помещения; работно 
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помещение за птиче месо; помещение за предварителна подготовка; помещение за сух суров 

материал; хладилни помещения; складове. 

В сграда с идентификатор 77195.732.403.2: фоайе; осем офиса – два на първо ниво и шест 

на второ ниво, коридори. Комуникацията между двата етажа ще се осъществява посредством 

двураменна стълба. Достъпът до стаите е от коридора. Офисите са с пряко осветление и естествена 

вентилация. 

В проектирания обект ще се произвеждат готови кулинарни изделия, опаковани в 

херметически затворени потребителски опаковки, консервирани чрез високо температурна 

стерилизация и предназначени за директна консумация от крайния потребител: готови кулинарни 

изделия без месо - ястия от задушени зеленчуци, ориз, зеленчукови супи и др. и готови кулинарни 

изделия с месо - супи с месо и зеленчуци; ориз с месо; говеждо месо със зеленчуци; печени 

кюфтета; кюфтета в кисел сос; кюфтета със зеленчуци; задушено месо с бял боб; дюнер от мляно 

говеждо месо; пилешки дюнер с ориз и др. 

Готовите кулинарни изделия предварително се сготвят чрез пържене, печене или варене, 

след което се пакетират в херметически потребителски опаковки от петслоен полиетилен, 

стерилизират се при температура 122°С за 2,5 часа, опаковат се в транспортна опаковка, 

съхраняват при температура до 22°С и се експедират към търговската мрежа. 

Сграда с идентификатор 77195.732.403.1 е изпълнена със сглобяема стоманобетонна 

конструкция, а сграда с идентификатор 77195.732.403.2 е със стоманобетонна монолитна 

конструкция. 

Проектният капацитет на предприятието е за производство до 2000 кг. готов продукт на 

ден. 

Предвижда се закупуване на необходимото технологично оборудване за функциониране на 

обекта. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно 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 директора на РИОСВ - Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че поземлен имот с идентификатор 77195.732.403 по КККР на гр. Хасково, за който се 

предвижда промяна предназначението на сгради с идентификатор 77195.732.403.1 и 

77195.732.403.2 от „промишлена сграда“ в „предприятие за производство на консервирани храни“ 

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 до имота 

(приблизително 3000 м) е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване 

на природните местообитания, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. 

Промяна предназначението на сгради с идентификатор 77195.732.403.1 и 77195.732.403.2 

по КККР на гр. Хасково от „промишлена сграда“ в „предприятие за производство на консервирани 

храни“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС) 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. 
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МОТИВИ: 

 

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, 

параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, 

почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и 

вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве: 

1. С инвестиционното предложение се предвижда промяна предназначението на сгради за 

производствени и складови нужди за леката промишленост с идентификатори 77195.732.403.1 и 

77195.732.403.2, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.732.403 по KKКР на гр. 

Хасково в предприятие за производство на консервирани храни. Проектният капацитет на 

предприятието е за производство до 2000 кг. готов продукт на ден. 

2. Основната дейност, която ще се извършва в обекта е производство на готови кулинарни 

изделия, опаковани в херметически затворени потребителски опаковки, консервирани чрез високо 

температурна стерилизация и предназначени за директна консумация от крайния потребител. 

3. Промяната на предназначението на сгради за производствени и складови нужди за леката 

промишленост с идентификатори 77195.732.403.1 и 77195.732.403.2 в предприятие за 

производство на консервирани храни ще се извърши без извършване на СМР. 

4. В обекта са предвидени следните помещения: Склад за съхранение на сухи продукти, не 

изискващи хладилно съхранение; Хладилна камера - 2 бр.; Помещение за подготовка на 

продуктите; Работно помещение, с обособени в него зони за: 1. Зона (кухня) за приготвяне на 

готови кулинарни изделия; 2. Зона за дозиране и опаковане на готовите кулинарни изделия в 

потребителски опаковки; 3. Зона за стерилизация (консервиране) на готовите продукти; Работно 

помещение за приготвяне на продукти от птиче месо; Склад за готова продукция; Миячно 

помещение за измиване на вътрешен инвентар (посуда), оборудвано с мивка с две гнезда за грубо 

измиване на съдовете и стелажи за отцеждане и съхранение на чисти съдове; Склад за съхранение 

на отпадъци, където в контейнери или полиетиленови торби ще се съхраняват отпадъците от 

производството и ще се изхвърлят в обособени за целта места; Лаборатория за определяне на 

микробиологичните показатели на произвежданите продукти; Битово-санитарни помещения за 

персонала. 

5. Технологичния процес ще протича в технологична последователност без да се пресичат 

технологичните пътища: Снабдяване и съхранение на суровините; Подготовка на суровините, 

Термична обработка, Разфасоване и опаковане, Консервиране чрез стерилизация; Престой на 

готовата продукция; Опаковане на готовите продукти; Съхранение на готовата продукция. 

6. Не е предвидено в проекта да се извършват строително-монтажни дейности. Не се 

предвижда използване на природните ресурси земни недра, почви и др. Територията е 

урбанизирана с изградени съоръжения върху нея. 

7. На производствената площадка, където ще се реализира инвестиционното предложение е 

изградена техническа инфраструктура, като електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане на 

отпадъчните води и др. 

8. Отпадъците, генерирани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 

предложение ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

9. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите в 

обекта да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда. 

10. При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на инциденти.  
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II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 

земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на 

природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и 

морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати 

елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното 

предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че 

съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, 

културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен 

санитарен статут или подлежащи на здравна защита: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 

77195.732.403, Урбанизирана територия, НТП За друг вид производствен, складов обект с площ 

3380 кв. м по КККР на гр. Хасково, Източна индустриална зона. В обхвата на ИП попадат сградите, 

изградени в имота, с идентификатор 77195.732.403.1 с предназначение: Промишлена сграда с 

площ 2189 кв. м и 77195.732.403.2 с предназначение: Промишлена сграда с площ 240 кв. м. 

2. Съществуващата пътна инфраструктура няма да се променя, тъй като е удобна и напълно 

достатъчна за нуждите на инвестиционното предложение. За транспортните средства е осигурен 

път с твърда настилка. 

3. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, 

предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на 

критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 

въздействие, според която същото няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на 

опазване в най – близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, поради 

следните мотиви: 

3.1. Предвид, че имота, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попада в 

обхвата на защитени зони, а е в урбанизирана територия, реализацията му няма да доведе до: 

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове 

предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона; 

- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до 

увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за 

видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент. 

3.2. Предвид местоположението на имота, настоящото инвестиционно предложение не 

предполага увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко 

разположената защитена зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на 

популациите им.  

3.3. Не се очаква настоящото инвестиционно предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко 

разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента 

планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер. 

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и 

пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер 

на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, 

вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост 

на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията: 
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1. Очакваното въздействие на дейността, предвидена с инвестиционното предложение е само 

в рамките на обекта, степента на въздействие незначителна и без натрупващ се отрицателен ефект. 

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 

2. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 

предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 

околната среда и здравето на хората. 

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № 10-01-14#1/14.02.2022 г. след запознаване 

с информацията по отношение на факторите и компонентите на околната среда в частта, 

разглеждаща здравно-хигиенните аспекти и оценка на въздействието върху човешкото здраве РЗИ 

счита, че не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 

предложение. 

4. Като характер и местоположение на дейността, инвестиционното предложение не 

предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация. 

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение: 

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 

възложителят на ИП е обявил инвестиционното предложение на засегнатата общественост. 

Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за 

инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община 

Хасково във връзка с разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

ОВОС. 

2.  За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от 

Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета 

на община Хасково за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка: 

 С писмо рег. индекс: 32-07-1#2/02.03.2022 г. кмета на община Хасково уведомява РИОСВ 

- Хасково, че на 10.02.2022 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, 

като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от 

заинтересовани лица/организации. 

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е 

осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на 

интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В 

законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани 

лица/организации. 

 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Потенциалът на глобално затопляне (GWP) на хладилния агент трябва да е съобразен с 

изискванията на чл. 11, ал. 1 от Регламент № 517/2014 на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 година 

за флуорсъдържащите парникови газове от 01.01.2020 г. се въвеждат ограничения за пускането на 

пазара продукти и оборудване, посочени в приложение III т. 11, а именно преустановяване 

използването на хладилници и фризери за търговски цели (херметическо затворено оборудване), 

които съдържат флуоровъглеводороди с потенциал на глобално затопляне (ПГЗ) 2500 и нагоре 

(като напр. R 404A, R507A). 

2. При необходимост да се спазват изискванията чл. 29 от НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за 

реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 

дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за 

документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, касаещи 
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операторите на стационарни хладилни и климатични инсталации, а именно Операторите на 

оборудване, за което се изискват проверки за течове съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014, 

създават и поддържат досие съгласно чл. 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 във 

формат съгласно приложение № 3. Съгласно нормативните изисквания проверките за течове 

трябва да се извършат само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от 

Българска браншова камара по машиностроене, гр. София. 

3. Да се определят източниците на шум в района на обекта, а при необходимост и набелязване 

на мерки за ограничаване на шумовите нива и спазване на регламентираните гранични стойности 

за шум съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум 

и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

4. Да се идентифицират възможните източници на миризми и емисиите на интензивно 

миришещи вещества, генерирани от производствената дейност, като се предвидят и мерки за 

предотвратяването/отстраняването им. Всички производствени дейности следва да се извършват 

по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на обекта. 
 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 

инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено 

настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият 

възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - 

Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или 

пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в 

акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

 

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите – Хасково  

 

Дата: 09.03.2022 г. 


