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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 79 ПР/2015 г. 
 
 

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 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
опазване на околната среда, 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–Хасково 
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за изграждане на “Предприятие за месодобив, месопреработка и 
производство на стерилизирани месни и месо-зеленчукови консерви от биотелешко месо” в 

УПИ – I-9, кв. 2 по плана на с. Горно поле, общ. Маджарово, обл. Хасково, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 

 

Възложител: Благовеста Димитрова Василиева  
                         
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за 

месодобив, месопреработка и производство на стерилизирани месни и месо-зеленчукови 
консерви от био-телешко месо.  

Основните процеси ще бъдат - прием на живи телета, месодобив и месопреработка 
на 5 бр. телета дневно в следните направления и производства: едри местни разфасовки, 
месни разфасовки във вакуум опаковки, месни заготовки /кайма, телешки суджук, 
субпродуктов колбас/, суровосушени продукти и месни и месо-зеленчукови консерви в 
буркани от 0.700 гр. 

Технологичния процес ще бъде следния: Живите телета ще се докарват на собствен 
ход до предкланичен бокс, като преди това се претеглят на везна за животни. Предвиден е 
изолационен бокс за телета при съмнение в здравен аспект за състоянието на животните, 
като всички тези процеси са съгласно Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. на МЗГ за 
защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански 
животни. Едрите преживни животни /в случая телета/ ще се държат в оборите преди 
клането 24 часа, без да се хранят, но се поят редовно. Телетата от предкланичен бокс ще 
постъпват в бокс за зашеметяване. Установява се следната технологична схема на 
месодобива: 

 прекратяване на живота: замайване преди клането, клане и обезкървяване; 

 отделяне на главата и снемане на кожата; 

 изваждане на вътрешните органи; 
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 разпарчаване на трупа на четвъртини; 

 тоалиране. 
 Кланичната зала ще бъде разделена на две зони “мръсна” и “чиста”. В мръсната 

зона се обезкървява животното, а в чистата зона на залата се изваждат вътрешностите на 
закланите животни. Във чистата зона се извършва и месопреглед от ветеринарен лекар, за 
което е предвидено отделно помещение. Предвидена е хладилна камера за условно годно 
месо. Добитите и тоалирани телешки четвъртинки се закачат на количка с куки /за 4 
четвъртинки/ и се добутват до хладилна камера за шоково охлаждане на трупното месо. 
След приключване на шоковото охлаждане, количките се добутват до хладилна камера за 
съхранение на трупно месо. 

Предвидена е зала за транжиране и обезкостяване, процесите ще се извършват при 
температура до 12

0
С. Месата ще се обработват в зала за машинна обработка при 

температура до 12
0
С, с помощта на волф машина, пълначен автомат, бъркачка 

/неръждаеми/, работни маси и везни.  
Сурово-сушените продукти ще се сушат в климатична сушилна и ще преминават 

през зала за опаковане, етикетиране и пакетиране при температура до 12
0
С в залата и след 

това ще се съхраняват в експедиционен хладилник за ССП, откъдето ще се експедират. 
Месните разфасовки и заготовки, също ще преминават през зала за опаковане, 

етикетиране и пакетиране при температура до 12
0
С и след това ще се съхраняват в 

експедиционен хладилник за месни разфасовки и заготовки, откъдето ще се експедират. 
Месото предназначено за консерви ще се обработва в отделно помещение, където 

става дозиране, смесване с подправки и зеленчуци, термична обработка, пълнене в 
буркани и затваряне. Предвидено е и автоклавно отделение, където става стерилизация на 
затворените буркани, като има и отделена зона за предбомбажен престой. Предвидени са 
зала за опаковане /стречоване на бурканите/ и етикетиране и склад за съхранение на 
готовите консерви. Също така са предвидени: складове за буркани, капачки, етикети, 
помещение за инспекция и изплакване на бурканите; склад за допълнителни суровини и 
подправки, склад обвивки, склад опаковъчни материали; склад за дезинфекционни и 
почистващи материали и подготвителни към тях и миячни помещения за външен амбалаж  
и вътрешен амбалаж. 

Ще се изградят два броя санитарно – битови възела тип санитарен филтър със 
съблекалня за външни дрехи, душове, съблекалня за работни дрехи, стая за почивка и 
тоалетни. Санитарният филтър за работещите в мръсната зона на кланицата ще бъде 
отделен от този за чиста зона и преработка. С цел повишаване на личната хигиена на 
персонала са предвидени преди влизане към работните помещения вана за дезинфекция 
на подметки и дезинфектор за ръце. Мивките в производствените помещения ще са 
безконтактни. 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б” и 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. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.  

Обхватът на предлаганите дейности не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. Площта за реализация на 
инвестиционното предложение попада в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания. 

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. 81 

от 15.10.2010 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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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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за 

месодобив, месопреработка и производство на стерилизирани месни и месо-
зеленчукови консерви от био-телешко месо в УПИ – I-9 с обща площ 2.200 дка, кв.2 
по плана на с. Горно поле, общ. Маджарово. Начина на застрояването ще бъде 
свободно, като общата застроена площ се предвижда да е около 550 кв.м . 

2. На запад от имотът, в който ще се изгражда предприятието е изградена ферма за 
телета на същия възложител, така че ще се извършва затворен цикъл от 
отглеждане, месодобив и месопреработка на собствени животни отглеждани по 
екологичен начин и хранени с биофуражи за да се получи био-продукция. 

3. Основните процеси ще бъдат: прием на живи телета, месодобив и месопреработка 
на 5 бр.телета дневно. 

4. Производствения процес ще бъде обособен в технологични потоци според вида на 
суровината и произвежданите продукти. Организацията на работа ще се базира на 
следните принципи: 

 поточност; 

 непресичане на технологичните пътища; 

 разпределение на операциите по производствени помещения и участъци; 

 рационалност при разполагане на технологичното оборудване; 

 ефективни връзки между отделните производствени и непроизводствени 
помещения; 

 последователност на технологичните операции; 

 внедряване на добра производствена практика HASSEP и непрекъснат технологичен 
контрол; 

 спазване на ветеринарните и санитарно-хигиенните изисквания при производството 
на местните и кулинарни продукти. 

5. Отпадъците, които ще се генерират по време на строителството ще се извозват на 
определените от община Маджарово места, въз основа на строителното разрешение 
и откриването на строителната площадка, съгласно ЗУТ.  

6. Образуваните при производствената дейност страничните животински продукти, вкл. 
трупове на животни ще се предават на екарисаж за последващо третиране. 

7. Водоснабдяването на предприятието ще се осъществява от водопроводна мрежа на 
с. Горно поле, чрез изграждане на отклонение. 

8. На площадката на предприятието ще се изгради разделна канализация за битовите 
и производствените води. Производствените води ще минават през локално 
пречиствателно съоръжение-мазнинозадържател. 

9. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. 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 въздействието на инвестиционното предложение върху 
околната среда или т.нар. кумулиранe с други сходни предложения. 

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 обекта 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. 
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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 УПИ – I-9, кв. 2 по плана на с. 

Горно поле, общ. Маджарово. Имотът е собственост на възложителят. 
2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в 

антропогенните характеристики на разглежданата територия. 
3. Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседните терени или 

на други дейности осъществявани в близост. 
4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 
5. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, 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 предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имотът за реализация на ИП не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG0001032 
“Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерски Съвет 
с Решение № 122/02.03.2007 г. 

2. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 
Наредбата за ОС и въз основа критериите по чл. 16 от нея е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение за изграждане на „Предприятие за месодобив, месопреработка и 
производство на стерилизирани месни и месо-зеленчукови консерви от био телешко 
месо /собствено производство/ в УПИ – I-9, кв. 2, с. Горно поле, общ. Маджарово, 

обл. Хасково”, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително 
птици, предмет на опазване в защитена зона BG0001032 “Родопи Източни” поради 
следният мотив: 

 реализация на ИП в УПИ намиращ се в регулационните граници на с. Горно поле. 

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

3. Съгласно становище с изх. № РД-02-1296#1/10.09.2015 г. РЗИ - Хасково счита, че не 
би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение. 

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 Маджарово и кметство с. Горно поле за своето инвестиционно 
предложение, а засегнатото население, чрез обява във вестник „Хасковска Марица” 
от 05.08.2015 г. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
публикувал съобщение във вестник „Хасковска Марица” за мястото и периода на 
достъп на информацията по приложение № 2. В тази връзка след изтичане на 
определения срок за достъп възложителят е уведомил писмено РИОСВ – Хасково, 
че не са постъпили възражения от заинтересовани лица за инвестиционното 
предложение. 
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3. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение № 2 на кмета 
на Община Маджарово и кметство с. Горно поле в изпълнение изискванията на чл. 6, 
ал. 9 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка  

 Община Маджарово и кметство с. Горно поле уведомяват РИОСВ - Хасково, че при 
обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС на интернет страницата (на общината) и информационното табло в 
сградата на общината и в сградата на кметството за 14 дневен срок не са постъпили 
възражения, относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 

При спазване на следните условия: 

 
1. Да се подаде заявление и необходимата информация в Басейнова дирекция 

“Източнобеломорски район” с център Пловдив за провеждане на процедура за 
получаване на разрешително за заустване на формираните битови и 
производствени отпадъчни води по Закона за водите за обект в процес на 
проектиране. 

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

3. Да не се допуска изпускане на кръв в отпадъчните води, както и да не се изхвърля 
кръв и субпродукти във водоприемника. 

 
 

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

Настоящото решение за изграждане на “Предприятие за месодобив, 
месопреработка и производство на стерилизирани месни и месо-зеленчукови консерви 
от биотелешко месо” в УПИ – I-9, кв. 2 по плана на с. Горно поле, общ. Маджарово, обл. 
Хасково 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. 
 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 

Дата: 24.09.2015 г. 


