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Изх .№ПД -652/21 .10 .2015г .  

 

До   

„Мони Мес“ ЕООД 

гр. Хасково 

ул. ”Добруджа”  10-Б-23 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и 

разширение на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка в имот 

77195.4.21. – местност „Къс чешма”, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково“ 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-652/19.10.2015г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба 

ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме 

следното: 

 

Инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на съществуващо 

предприятие за месодобив и месопреработка в имот 77195.4.21. – местност „Къс 

чешма”, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

 

В проектираното предприятие ще се произвеждат месни продукти от свинско месо и 

месо от ЕПЖ, а именно: мляно месо и заготовки от него, разфасовки с и без кости, 

варенопушени, малотрайни, полутрайни и трайни колбаси, фасонирани варенопушени 

месни продукти от нераздробено месо, суровосушени колбаси и деликатеси, саздърма и 

печени на скара месни заготовки. С преустройството и разширението на цеха за 

месопреработка ще се увеличи и производствения капацитет на предприятието, като 

количеството на произвежданата продукция ще достигне 3700кг на ден. 

Проектът предвижда изграждането на частично двуетажна сграда изпълнена със 

стоманобетонова конструкция и фасадни „снадвич“ панели с ядро от минерална вата. 

Сградата е разположена на изток от съществуващата транжорна и е в технологична 

връзка с нея. В обема на сградата са проектирани помещения за подготовка, обработка, 

съхранение и експедиция на продукцията, спомагателни помещения и офисна част. 

Съществуващата ЗП е 1613 кв.м. ИП е с ЗП 1101 кв. м. и РЗП от 1996 кв.м. 

Увеличава се асортимента на произвежданите месни продукти, като към 

произвежданите до сега мляно месо, месни разфасовки и заготовки, бахур, саздърма, 

варенопушени малотрайни колбаси и фасонирани варенопушени месни продукти от 

нераздробено месо се организира производството и на сурово сушени колбаси и 

деликатеси. 

Инвестиционното предложение включва строително – монтажни работи и покупка на 

технологично оборудване. Цялата техническа инфраструктура е налична. 

Предприятието разполага със собствен водоизточник и има издадено разрешително за 



водовземане. 

Отпадъците от производството не се очаква да се повишат съществено като количество. 

Капацитетът за заклани животни остава същият. Променя се съотношението на 

реализираната продукция, като се увеличава делът на реализираната готова, 

преработена продукция, за сметка на суровината /трупно месо/. От кланичните зали и 

цеха за преработка чрез колички – контейнер, отпадъците се охлаждат и се съхраняват 

в хладилник до изнасянето им от предприятието. Натоварват се в специализиран 

камион /Екарисаж/ с механизиран подемник-обръщач. Празните колички за отпадъци 

след разтоварване се измиват и дезинфикцират отвън пред изходните врати на 

камерите за отпадъци, на обособени за целта площадки. 

На площадката има изградено локално пречиствателно съоръжение и разрешително за 

заустване на отпадни води. 

 

Горепосочениат имот  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата   на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Близко разположена е ЗЗ BG 0001034  

„Остър камък“ определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета от 

Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 
 

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната  

защитена зона ЗЗ BG 0001034 „ОСТЪР КАМЪК“ за опазване на природните 

местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така „Преустройство и разширение на 

съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка в имот 77195.4.21. – 

местност „Къс чешма”, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково“ е, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 
РИОСВ- Хасково за промените.   

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 


