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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 55 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 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 и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от 
РЗИ-Кърджали 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Цех за месопреработка с търговска част и ажурна ограда“ в УПИ V-26, кв.277 

по ЗРП (ПРЗ) на Складова индустриална зона - район „Гарата“, гр. Кърджали, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: „РОДОПИ МЕСКОМ” ООД 

   
 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за месопреработка. 
Предприятието ще произвежда месни продукти, както следва: 

 Месни заготовки и разфасовки - охладени и замразени; 

 Полутрайни и трайни варени или варено-пушени месни продукти; 

 Сурово-сушени продукти от нераздробено месо; 

 Сурово-сушени продукти от раздробено месо. 
Технологично ще се обособят четири основни потока: 

 технологичен поток: охладени суровини; 

 технологичен поток: замразени суровини; 

 технологичен поток: адитиви, осоляващи материали, подправки; 

 технологичен поток: готов продукт. 
Производството включва месни разфасовки и полуфабрикати от нераздробено месо - 

филета, котлети, пържоли, свински врат, бут и др., както и заготовки от мляно месо - кайми, 
кебапчета, кюфтета, шницели, наденици и др. 

Полуфабрикатите от нераздробено месо се нарязват, оформят и фасонират според 
утвърдените изисквания. Оформените месни разфасовки се подават за опаковане и се 
предават за реализация в охладено състояние или се подават за съхранение в охладено 
състояния в предвидената за целта хладилна камера за готова продукция. При 
производството на замразени полуфабрикати от нераздробено месо същите се подават в 
шокова камера, където се замразяват шоково при температура не по-висока от -18°С. След 
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това се опаковат, етикетират се и се подават в камера за съхранение на замразени продукти 
при температура под -18°С до момента на тяхната реализация. 

Полуфабрикатите от мляно месо се произвеждат като месните суровини се смилат на 
волф-машина с определен диаметър на отворите на решетката, след което се прибавя 
необходимото количество готварска сол, съответните подправки и адитиви, след което същите 
се смесват добре в машината за смесване. При производството на тази група месни продукти 
може да се използва и кутер машина. От получената смляна месна маса се оформят по 
подходящ начин отделните продукти. За целта се използва пълначна машина. 

Опакованите охладени месни заготовки се пакетират в каси от пластмаса. Предават за 
реализация в охладено състояние или се подават за съхранение в охладено състояние в 
предвидената за целта хладилна камера за готова продукция при температура от 0 до +5°С. 
При производството на замразени полуфабрикати от мляно месо същите се подават в шокова 
камера, където се замразяват шоково при температура не по-висока от -18°С. След това се 
опаковат, етикетират се и се подават в камера за съхранение на замразени продукти при 
температура под -18°С до момента на тяхната реализация. 

При производството на полутрайни и трайни месни продукти се използва обезкостено 
месо, което се смила на два пъти до получаване на необходимата субстанция. След това се 
прибавят подправки и добавки, пълнежната маса от прата и предварително смляното месо се 
разбъркват до получаване на необходимата структура за пълнене. Така приготвената 
пълнежна маса се подава в пълначна машина. Готовите колбаси се нареждат на колички за 
отцеждане и термична обработка, която се извършва в пароварилни камери, където колбасите 
се подсушават, опушват, обжарват и сваряват. След тази операция колбасите се поставят в 
сушилни камери за около 10-12 дни, след този период се пакетират и съхраняват в хладилна 
камера при подходяща температура до момента на тяхната експедиция. 

При производството на сурово-сушени продукти от нераздробено месо се използват 
добре оформени парчета месо, които се осоляват и се поставят в технологична камера за 
зреене при определена температура за 10 дни. След това в зависимост от вида на продукта, 
една част отива за термична обработка, а друга за сушене, след което се овкусяват, пакетират 
се и се съхраняват в хладилна камера до тяхната експедиция. 

Производството на сурово-сушени продукти от раздробено месо се извърша, като 
обезкостеното месо се раздробява, разбърква с подправки и добавки и се пълни в естествени 
колбасни обвивки. Готовите колбаси се закачат за отцеждане, след това се сушат в специална 
камера при определена температура и влажност на въздуха. След сушенето готовите продукти 
се пакетират и съхраняват в хладилна камера до тяхната експедиция. 
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършването на оценка въздействието върху околната среда с 
компетентен орган за произнасяне с решение - Директорът на РИОСВ-Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 
установи, че УПИ V-26, кв.277 по ЗРП складова индустриална зона в гр. Кърджали, в който се 
предвижда изграждане на цех за месопреработка с търговска част и ажурна ограда не попада 
в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота са 

разположени защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, 
обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици. 

Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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 и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение. 
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М О Т И В И: 
 

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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на едноетажна производствена 
сграда разположена в дъното на парцела, която се разделя на две зони: 

 цех за месопреработка - състояща се от цех за месопреработка, санитарно - битов 
филтър и офиси; 

 търговска част, състояща се от кафе и магазин. 

2. Проектният капацитет на цеха за месопреработване ще бъде 2 тона готов продукт на смяна. 
Като основни суровини ще се използват: охладено свинско трупно месо; охладено 
говеждо/телешко трупно месо; замразено (говеждо/телешко и свинско) месо и замразена 
сланина. 

3. В конструктивно отношение сградата ще е хале с носеща метална конструкция върху 
стоманобетонни основи и външни и вътрешни стени от термопанели с де-белина 8 см и 10 см. 
Инвеститора сам ще подбира и доставя строителни материали, които ще се ползват по време 
на строителството. Обектът ще е вмъкнат в естествената среда с минимални изкопни работи, 
само за фундаментите на пристройката. Ще се извършат насипни работи (между 0см-50см) за 
да се изравни вертикалната планировка на сградата с уличната мрежа. 

4. Водоснабдяването на обекта ще се извършва от новопроектирана водопроводна мрежа 
ПЕВП ø90 от разстояние ~100м. За заустване и отвеждане на отпадъчните води ще се ползва 
съществуващо канализационно отклонение. Отпадъчните води от производството преди 
отвеждане в канализационната мрежа ще се пречистват в локален мазнинозадържател. 
Мазнините и утайките от пречиствателното съоръжение ще бъдат регулярно почиствани и 
предавани за третиране. 

5. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
Получаващите се при обезкостяването и фасонирането на месните суровини странични 
животински продукти се събират в полиетиленови пликове и се съхраняват в предвидена за 
целта хладилна камера за СЖП кат. 3 до момента на експедиция за унищожаването им в 
екарисаж. 

6. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

7. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение, както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

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.Цеха за месопреработване се намира в имот № 40909.122.265 по КККР на гр. Кърджали 
(УПИ V-26, кв.277 по ПРЗ на Складова индустриална зона- район „Гарата“, гр. Кърджали) с 
обща площ 2000 m

2
, като ще бъдат застроени 688.14 m

2
, от които 609.50 m

2
 производствена 

площ и 78.64 m
2
 търговска площ. 
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2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 

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

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 инвестиционното предложение за изграждане на цех 
за месопреработка с търговска част и ажурна ограда в УПИ V-26, кв. 277 по ЗРП складова 

индустриална зона в гр. Кърджали, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 

на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0001032 „Родопи Източни“ и 

BG0002013 „Студен кладенец”. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. 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. 

2. Съгласно становище с изх. № К - 1308≠1/23.06.2016 г. РЗИ-Кърджали счита, че 
реализацията на разглежданото инвестиционно предложение няма да предизвика поява на 
отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.  

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 
обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 
очаква трансгранично въздействие. 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено 
Община Кърджали за предвижданията на инвестиционното си предложение, а чрез обява във 
вестник „Нов живот“ от 17 май 2016 г. и засегнатата общественост. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е обявил, 
чрез Община Кърджали на засегнатата общественост информацията по приложение № 2 за 
разглежданото инвестиционно предложение, като в резултат на осигурения 14-дневен 
обществен достъп не са постъпили възражения, мнения и становища.  

3. Предоставено е копие от информацията по Приложение 2 на кмета на Община Кърджали. В 
резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково е постъпило писмо изх. № 32-00-
116/30.06.2016 г. от общината, с което уведомява РИОСВ-Хасково, че на 14.06.2016 г. е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 
период не са постъпили възражения, мнения и становища от заинтересовани 
лица/организации. 

4. В РИОСВ-Хасково не е постъпвала информация за депозирани възражения срещу 
реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от 
засегнатото население. 
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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. 6 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. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

 

За Директор РИОСВ: 

(инж. Л. Дайновски)  
(Съгласно заповед № 3/15.01.2016 г.  
на Директора на РИОСВ – Хасково) 

 
 
 

 

Дата: 15.07.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


