Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/2013
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, т. 1, 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 Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и 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), представената писмена документация от възложителя по
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и
представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с
предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на птицекланица и обработка на месо от патици
мюлари с капацитет 500 броя на час в имот № 025021, в землището на с. Оризово, общ. Братя
Даскалови, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитени зони.
възложител „ХЕРОН” ЕООД, гр. Раковски, ул. Оборище № 25
І. Характеристики 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:
Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 7, б. „е” на Закона за опазване на
околната среда - „кланици”, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде
извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. Според представената
информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е
описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда
проектирането и изграждането на малка кланица с капацитет до 500 бр. патици на час и
обработка на месо до 1т/час. Общата застроена площ ще бъде около 2000.кв.м. Общата площ за
сградата, площадки, рампи и съоръжения от инфраструктурата се предвижда да бъде около
3000 кв.м
Производствената сграда ще представлява хале с височина до 10 м при кота корниз.
Конструкцията е метална. Външните стени и покрив ще бъдат изградени от термо панели/
строителни сандвич панели/ с полиуретан, а фасадата от структурна алуминиева или ПВЦ
дограма. Ще се обособят зелени площи, които ще заемат общо около 80% от имота.
В кланицата ще бъде монтирана полуавтоматична линия за клане, скубане, изкормване и
разфасоване на патици. Ще има транжорна, пакетажно отделение и зали за замръзяване и
съхраняване на готовата продукция.
Описание н технологичня процесс в Цех «Клане»: От съседния имот където, е
разположена фермата за патици, чрез транспортни средства и хора през дезинфекционни
площадки се доставят и разтоварват на приемна рампа за живи птици и се окачват на лира на
кланичен конвейр. Следва отстраняване на изпражнения и пера и умрели патици в контейнер за
СЖП. Птиците се зашеметяват, като преминават през водна баня с ел. Ток. Следва
прерязването на сънната артерия на патиците с нож. Кръвта се събира и обезврежда в
биобасейн. Чрез машинно оскубване се свалят перата. Събраните пера се използват като

суровина от техническо предприятие. Останалите пера се доочистват ръчно. Патиците се
потапят във вана с течен парафини се охлаждат с вода във вана 0-4. Следва отделяне на езика.
Охладения парафинов слой се сваля ръчно от патицата и се обезврежда при температура 100
градуса. Изваждат се воденицата и жлъчката с червата след напречен и надлъжен разрез на
коремната стена. Жлъчката с червата се отстраняват чрез вакуумен път в контейнери за СЖП.
По затворен лентов транспортьор се придвижва огушения черен дроб. Този който не отговаря
на критериите за огушен се отстранява в контейнера за СЖП. Последващите операции са
свързани с изваждане на сърцата, жлезистия стомах, отстраняване на гуша, хранопровод с
трахея и глава. Душово с питейна вода става окончателното измиване на патицата. Отряват се и
събират крила и шии.
Описание н технологичня процесс в Цех « Разфасовка» Разфасоването на охладените
патешки продукти- отделяне на филе, бут, бон филе, маншон и фенер. Следва технологична
обработка на разфасовките- обрязване на филе и бут. Окачествяване , теглене, опаковане и
етикетиране, маркиране и пакетиране на всички добити разфасовки. Негодните в контейнер за
СЖП. Неоползотворените опаковъчни материали от вакуум термични и вакуум машини, както
и части от пакетиращи материали се отстраняват и събират разделно в контейнери. В отделение
«Окачествяване и обработка на дроб» се извършва събиране, теглене и окачествяване на дроба.
Поставя се дроба за темпериране в лед и зали. Следва азотно замразяване при температура -50
градуса за 30мин. Продуктите се опаковат, теглят, етикетират, маркират и пакетират. В цех
«Термичен» и цех «Консервен» се извършва подготовка на суровините и термична обработка,
както и маркиране и палетизиране.
Получените на различните етапи странични животински продукти /СЖП/ се събират в
екарисажна камера до експедирането им до лицензиран екарисаж., с който фирмата ще сключи
договор.
Отпадъците от хартия и полиетилен ще се събират разделно и ще се предават на отредено
от община Братя Даскалови депо. Обособени са административни и санитарно битови
помещения.
Халето, помещенията и коридорите в които се обработват или през които ще се пренася
месото, ще бъдат изградени и оборудвани така, че да отговарят на съответните ветеринарномедицински изисквания към тези дейности.
В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното
предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната
среда.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 025 021 по картата на
възстановената собственост на с. Оризово, общ. Братя Даскалови/ ЕКАТТЕ 53850/, намиращ се
в местността „Кара кория”. Имотът е собственост на възложителя придобит чрез покупко
продажба с НА № 19 том I рег. № 185 дело № 15 от 2013г. Съгласно издадената скица от
Общинска служба по земеделие на община Братя Даскалови, имотът е с обща площ 14,500дка.
Категорията на земята е четвърта при неполивни условия, а начинът на трайно ползване
„Нива”. Имотът се намира в североизточния край на с.Оризово извън регулационните граници
на селото и граничи с ниви и животновъдна ферма собственост на фирмата ни и полски път.
През имота преминава електропровод 20КВт, което налага ограничения в проектирането и
строителството- на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста му, не
могат да се разполагат сгради и ограничения, както и да се засажда високостеблена
растителност.
Не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на строително
ремонтните работи. Това води до извода, че увеличаването на въздействието на
инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други
предложения, ще бъде незначително и не се предполага кумулативен ефект.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на птицекланица и обработка
на месо от патици мюлари. Изграждането на кланицата и цеха за обработка на месо от патици
не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси,
което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и
натрупване на производствени и опасни отпадъци.

Предвижда се регулируем поток на въздуха в кланицата чрез автоматизираната
вентилационна система, който да не надвишава нормативните изисквания. Емисиите, които ще
се отделят от производствените помещения по време на експлоатацията на ще попаднат в
атмосферния въздух посредством вентилационната система на производствените помещения.
Отделените емисии няма да доведат до промени в качеството на атмосферния въздух, тъй като
бързо дифузират в пространството. При строителството ще се образуват незначителни
количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място,
определено от община Раднево. По време на експлоатацията на птицефермата като отпадък се
формира основно тор, който се събира на определените места и се изнася на нивите за торене.
Битовите отпадъци ще събират в контейнерите на системата за организирано сметосъбиране на
общ. Братя Даскалови.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика
натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията,
свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и
транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен
район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с.
Оризово, растителния и животинския свят.
Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и
експлоатацията на свинефермата. При вземане на необходимите мерки, свързани със
стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до
минимум.
ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване
на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района:
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 025 021 по картата на
възстановената собственост на с. Оризово, общ. Братя Даскалови/ ЕКАТТЕ 53850/, намиращ се
в местността „Кара кория”. Имотът е собственост на възложителя придобит чрез покупко
продажба с НА № 19 том I рег. № 185 дело № 15 от 2013г. Съгласно издадената скица от
Общинска служба по земеделие на община Братя Даскалови, имотът е с обща площ 14,500дка.
Категорията на земята е четвърта при неполивни условия, а начинът на трайно ползване
„Нива”. Имотът се намира в североизточния край на с. Оризово извън регулационните граници
на селото и граничи с ниви и животновъдна ферма собственост на фирмата ни и полски път.
През имота преминава електропровод 20 КВт, което налага ограничения в проектирането и
строителството - на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста му, не
могат да се разполагат сгради и ограничения, както и да се засажда високостеблена
растителност.
Не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на строително
ремонтните работи. Избраното местоположение на птицефермата, извън населено място,
осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум и неприятни
миризми. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също
няма да бъдат засегнати.
ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии.
Разглежданата площадка не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура
2000. Най-близко разположената зона е „Река Омуровска” с код BG 0000443, предназначена за
опазване на местообитанията. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на
инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и
целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното
разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на

защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове.
Освен това строителството на обекта ще бъде съобразено с размножителния период на птиците.
Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС на избраната площадка биологичното разнообразие е бедно, предвид
урбанизираният характер на околните площи, близостта на с. Оризово и наличието на
селскостопанска дейност в съседство. Фитоценозата е бедна и е съставена от вторично
съобщество, настанило се в резултат на сукцесионни процеси, свързани с необработваемия
характер на земята. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на
защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности,
районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните
територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени
по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите
със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и
екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.
ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност,
вероятност, продължителност, честота и обратимост:
Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот № 025021
в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови.
Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК450/19.11.2013 г. при реализацията на инвестиционното предложение не съществува риск за
човешкото здраве.
Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с изградена инфраструктура.
Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и
епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.
Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното
предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще бъде
дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна
точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на
експлоатация на птицефермата.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
Инвеститорът е уведомил за намерението си община Братя Даскалови, кметството на с.
Оризово и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.
На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи
правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало
осъществяването на инвестиционното предложение.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият
възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния
кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.
Дата: 28.11.2013 г.
НАНЧО ВИДЕВ
Директор на РИОСВ Стара Загора

