
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС- 30 -ПР/

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.З и ал.6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.ба, т.2, 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 
но ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-305(3) от 23.02.2021 г., 
допълнително представена информация от 02.04.2021 г., какго и получено становище от 
Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-32-1/12.03.2021г.

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Цех за преработка и разфасовка на птиче месо в УГ1И I, м. 276, местност 
„Хаджи бекир”, гр. Айтос, община Айтос”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, природните 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените 
зони

Възложители: „МАКСТОН ГРУП” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на цех за преработка и 

разфасовка на птиче месо, с офис, санитарни помещения и битова стая в УПИ I, м. 276, 
местност „Хаджи бекир”, гр. Айтос, община Айтос. Общият брой на работниците ще бъде 8 
човека. Ще се обособят 6 паркоместа. Захранването с вода ще се осъществи от 
съществуващата мрежа в района. В преприятието ще се произвеждат разфасовки от птиче 
месо, охладени и замразени, опаковане в подложки и стреч-фолио или пликове. Като основни 
суровини ще се използват -  охладено и замразено птиче месо и разфасовки от птиче месо, а 
като допълнителна суровина ще се използват добавки (готварска сол, захар, аскорбинова 
киселина) и подправки. Капацитетът на предприятието ще бъде до 2 тона птиче месо на ден. 
Площта на кмога е 3010 кв.м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 и 2 на ЗООС, т.1 Предприятия в хранителната промишленост, буква „е“ - кланици и
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подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради 
което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал,1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от 
ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за 
защитените територии и в границите на защитена зона (Натура 2000 места), определена по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо на 0,58 км е разположена 
защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-375/05.2020 г. (ДВ, бр.50/2020г.) на 
министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е 
направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, 
параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с 
други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост;използване на природни ресурси, 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на 
отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, 
които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от 
изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото 
здраве:

1. За водоснабдяването на имота е вода за питейно битови нужди ще се изгради 
довеждащ водопровод. В имота ще се изгради площадкова водопроводна мреж а.

2. В района няма изградена канализационна мрежа. За отвеждане на битовите 
ипроизводствени отпадъчни води от обекта ще бъде изградено локално пречиствателно 
съоръжение.

3. Отпадъците с код 02 02 02 -  странични животински произход ще бъдат третирани 
съгласно изискванията на Наредбата за ветеринарно медицински изисквания към СЖП, които 
на са предназначени за консумация от хора.

4. Утайките от мазниноуловителите ще се събират и извозват, заедно с отпадъците СЖП 
до екирисаж.

5. При строителството, всички земни маси ще се използват за вертикална планировка и 
не се налага тяхното изнасяне. Предварително ще се отдели хумусния слой и същия ще се 
използва за озеленяване.

6. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата 
инфраструктура.

7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в 
следствие реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на условието, 
заложено в настоящото решение, съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-31- 
1/05.03.2021г.
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II, Местоположение па инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 
земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна 
способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и 
биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен 
капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, 
речни устия; 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 па 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 УПИ I, м. 276, местност „Хаджи 
бекир”, гр. Айтос, община Айтос.

2. Съгласно удостоверение № 86/2021 г. от Община Айтос имота попада в устройствена 
зона за предимно производствени и складови дейности. Съгласно Заповед № РД-08- 
490/29.11.2004 г. на кмета на Община Айтос от имот № 276002 и образуван УПИ I, масив 276, 
отреден „за преработка и разфасовка на птиче месо”.

3. Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-92-ПР/2013 г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е 
постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 
предприятие за месонреработка на червени и бели меса и кулинарен цех в имот № 276002, 
местност „Хаджи бекир”, гр. Айтос, община Айтос”. Съгласно чл. 93, ал.8 от ЗООС, е изтекъл 
5 годишния срок на правно действие на Решение № БС-92-ПР/2013 г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, тъй като не 
са представени доказателства за реализация на инвестиционното предложение.

4. За имота има издадено Решение № 1/25.01.2005г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 
3033 за промяна па предназначението на 3010 кв.м. земеделска земя за изграждане на цех за 
преработка и разфадовка на птиче месо. Съгласно чл. 24, ал. 5, т. 3 от Закона за опазване на 
земеделските земи, Обн. в ДВ, бр. 27 от 15.03.201 Зг., изм., бр. 66 от 26.07.2013г., в сила от 
26.07.201 Зг. Решението губи правно действие, когато в 6 годишен срок не е започнало 
строителство.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната 
среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и 
брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на 
въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и 
комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното 
настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; 
комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид характера на ИП и предвид, че имотът е разположен извън границите на 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност от фрагментация и 
изменение на структурата на защитената зона. Не се очаква повишаване нивото на 
безпокойство, което да доведе до прогонване на видовете, предмет на опазване в защитена
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зона BG0000119 „Трите братя", както и до изменение в структурата и числеността на 
популациите им.

2. С реализиране на предложението няма вероятност от увреждане на местообитания на 
видове идентифицирани в рамките на защитената зона и включени в предмета й на опазване, 
както и прекъсване на биокоридори от значение за видовете.

3.3а имота е извършена процедура, приключила с Решение № БС-92-ПР/2013 г за 
преценяване на необходимостта от извършване па оценка на въздействието върху околната 
среда. Към настоящия момент няма съществена промяна в екологичната обстановка в 
разглеждания район, поради което не се очаква ново и различно по вид въздействие върху 
предмета на опазване на най-близо разположената защитена зона BG0000119 „Трите братя”.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху местообитания и популации на 
видовете, предмет на опазване в по-горе описаната най-близо разположена защитена зона.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага транегранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и 

компетентния орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

компетентния орган е уведомил писмено кмета на Община Айтос, чиято територия е засегната 
от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Айтос, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. 32-00-29/1/16.03.2021 г. Кмета на Община Айтос уведомява РИОСВ- 
Бургас, че е информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е 
оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата 
на Община Айтос за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, 
като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

1. Да се осигури вода за пиейно-битови цели с качества съгласно изискванията на 
Наредба № 9 от 16 Март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 
цели, от централната водопроводна мрежа, експлоатирана от ВиК оператор (съгласно становище 
на РЗИ-Бургас с изх. № 10-32-1/12.03.2021г.).

2. За пречистване на формираните производствени и битово-фекални отпадъчни води 
при експлоатацията на обекта да се изгради подходящо локално пречиствателно съоръжение и 
да се получат необходимите разрешителни, изискващи се съгласно чл. 46, ал. 1 т. 3, буква „а” 
от Закона за водите.

ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:
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3. Предвиедната вентилационна система да се изгради при спазване изискванията на 
Наредба № 15 от 28 Юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на енергия (съгласно становище на РЗИ-Бургас с шх. № 10-32-1/12.03.2021г.).

4. По време на експлоатацията на цеха на хладилното и климатично оборудване със 
съдържание на флуорсъдържащи парникови газове, заредено при първоначално зареждане с 
хладилен агент повече от 3 кг или 5t С 0 2 еквивалент хладилен агент, да се извършват 
проверки за течове в съответствие е изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕО) 517/2014 на 
Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови 
газове.

5. Да се водят досиета във формат съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от НАРЕДБА № 1 
от 17 февруари 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

6. Генерираните от обекта отпадъци да се предават за последващо третиране само на лица, 
притежаващи документ по чл 35 от Закона за управление на отпадъците въз основа на сключен 
писмен договор.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона 
за опазване па 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 по околна среда.

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. Бургас своевременно.

Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не 
е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра па ОСВ и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14 дневен срок 
от съобщаването му.
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(5)unacs.be 
www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com

