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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 

от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 

94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 

г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Преустройство и разширение на кланица в предприятие за месодобив и месопреработка 

с капацитет до 7 тона трупно месо на ден” в ПИ № 000518, землище на с. Звъничево, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „МЕКОН“ ЕООД 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. 

изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г.) и 

чл.10, ал.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 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 

ноември 2012 г.).  

 

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 
Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е преустройство и разширение на кланица 

(недействаща към момента) в предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет до 7 

тона трупно месо на ден” в ПИ № 000518, землище на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. 

Месодобивът ще бъде от кланицата, състояща се от кланична обработка на свине, с 

капацитет до 8 броя на час (60 броя на ден), ЕПЖ, с капацитет до 10 броя на ден (22 говежди 

четвъртинки/ден до 8 тона) и/или 200 ДПЖ на ден. 

Месопреработването ще става от добитото от кланицата охладено свинско месо и 

добитото говеждо месо, като при необходимост за някои асортименти ще се доставя охладено 

говеждо трупно месо. Кланицата се състои от „мръсна зона“ и „чиста зона“, а месопреработката 

става само в „чиста зона“. Съхранението на месото и готовите продукти става в хладилни 

камери. Предвидени са отделни съблекални за работниците в различните зони. 

Площадката на обекта представлява имот № 000518, разположен в границите на бившия 

стопански двор на с. Звъничево и граничи с път. Районът е с изградена техническа 

инфраструктура – електрическа и ВиК мрежи.  
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От дейността на обекта ще се формират два потока отпадъчни води: 

- Битово-фекални – ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма 

- Производствени – това са водите от измиване на обора за престой на животните, на 

кланичното помещение, транжорната и оборудването в тях, както и на камионите, с 

които ще се транспортират животните. За тези води се предвижда изгражданена 

локално пречиствателно съоръжение с 2 стъпала механично и химично. 

Пречистените след тях отпадъчни води ще се събират в буферен резервоар – 

водоплътна яма, която периодично ще се почиства и събраното количество 

отпадъчни води ще се извозват за пречистване в ГПСОВ – Пазарджик, след 

сключване на договор.  

 Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта 

(строителни и битови), ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни 

изисквания за дейности с отпадъци.  

По време на експлоатацията: ще се формират основно отпадъци от специфични 

животински продукти (СЖП): 

Оборски тор – представлява СЖП категория 2. Ще се събира и временно ще се 

съхранява в покрит участък, разположен до предкланичното отделение. Периодично ще се 

извозва на торохранилище извън обекта; 

Кожи – ще се събират в херметически затворени контейнери. Редовните кожи ще се 

продават сурови и необработени. Негодните ще се експедират към екарисаж; 

Черва и стомашно-чревно съдържание – представляват СЖП категория 2. Ще се 

съхраняват в контейнери, поставени в хладилни камери, до експедирането им към екарисаж; 

Негодни месни части, копита, тлъстини, четина, косми и др. – представляват СЖП 

категория 3. Ще се съхраняват в херметически затворени контейнери, поставени в хладилни 

камери, до експедирането им към екарисаж; 

Кръв – ще се съхранява в специални херметически затворени съдове в склад за кръв, до 

експедирането им за оползотворяване или обезвреждане. 

За реализиране на инвестиционното предложение преустройство и разширение на 

кланица (недействаща към момента) в предприятие за месодобив и месопреработка с капацитет 

до 7 тона трупно месо на ден” в ПИ № 000518 (част от стопански двор), землище на с. 

Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ще се процедира частично изменение на 

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за отреждане на УПИ IХ-518 „За 

месодобив, месопреработка, производство и складова дейност“, в землище на с. Звъничево, 

общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Изработването на проект за ПУП-ПРЗ е съгласно Становище 

на главен архитект на Община Пазарджик с № 86/28.07.2017 г., на основание чл. 135, ал. 1 и ал. 

2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

Подробните устройствени планове попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във 

връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) 

следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционно 

предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

 ПУП-ПРЗ следва да се одобри от кмета на Община Пазарджик, предвид което и 

съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът 

на РИОСВ-Пазарджик.  

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска извършване 

само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда 

(ОВОС) на ПУП-ПРЗ.  

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7, 

буква „е“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него 
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подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за 

произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет на 

оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които 

са свързани с основното намерение. 

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по чл. 

6, ал. 1 е необходимо: 

 Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2, чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за 

най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на 

Община Пазарджик и Кметство Звъничево за Вашето инвестиционно намерение.  

Към  информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 

проявен и да представите документи (вх. номер), доказващи внасянето на Приложение 2 в 

Община Пазарджик и Кметство Звъничево.  

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Звъничево, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 

дни, като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 

достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Пазарджик и Кметство Звъничево, 

изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване 

на РИОСВ-Пазарджик. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (посл. изм. ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 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)(ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, обект на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ, попадат в границите на защитена 

зона от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0002069 „Рибарници Звъничево” 

за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр. 106/12.12.2008 г.). Имотът, обект на ИП и свързания с него 

ПУП-ПРЗ, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. 
 

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за 

ОС, се установи, че ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ са допустими спрямо режима на 

защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 

106/12.12.2008 г.). 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик, 

Кметство Звъничево 
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