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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., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила от 

9.01.2018 г.,) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 

 „Изграждане на предприятие за месопреработка“ в УПИ ХХVII – 2.720, м. „Долна Бялча“ 

по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „БИОНАС“ 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 

1 Декември 2017г.) 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., изм. 

ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. 

ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

 

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

среда (ЗООС): 

 Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на предприятие за 

месопреработка в УПИ ХХVII – 2.720 „за производствена дейност-добив на месо, месни 

полуфабркати и консерви“ в землището гр. Пещера, общ. Пещера с обща площ 6,529 дка. 

 При изграждането на предприятието ще се използват методите на сухо строителство като 

е предвидено изграждане и на сграден и технологичен фонд и складови помещения.  

 Основните суровини, който ще се доставят в предприятието ще са червени меса /с и без 

кости/ и субпродукти, като спомагателни суровини ще са зеленчуци, подправки и адитиви, а 

спомагателни материали са различни видове фолиа, стъклени буркани с капаци, кашони. 

 На обекта по време на експлоатацията, ще се извършват следните дейности: приемане и 

съхранение на суровини, дефростиране на замразените суровини, порциониране (рязане на 
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лентички, кубчета, смилане, кутиране), термична обработка, пълнене, сушене на продуктите 

напълнени в обвивки, опаковане, временно съхранение и експедиция. 

 Описание на основните технологични процеси са: 

 Приемане и съхранение на охладени и замразени суровини – в предприятието ще се 

приемат червени меса – охладени и замразени от предприятия. В зависимост от вида на 

суровините, същите ще се приемат в два вида хладилници – плюсов за съхранение на 

охладени суровини от 0 до 2 С, минусов – за съхранение на замразени суровини – минус 

18 С. 

 Дефростиране на замразените суровини – ще се извършва в климатизирано помещение по 

класически способ за размразяване на червените меса; 

 Порциониране - в т.ч. рязане на лентички, кубчета, смилане, кутиране, като процесите по 

порциониране ще се осъществяват в специализирано технологично оборудване, а именно: 

 Резачни машини – рязане на кубчета и лентички 

 Смилане – извършва се в машини за смилане 

 Кутиране – извършва се в кутер машини 

 Термична обработка – обработката ще се извършва в съдове за варене,пържене или 

опушване. 

 Пълнене – пълненето ще се извършва в обвивки – естествени и изкуствени. Изкуствените 

обвивки предварително ще бъдат накисвани във вода, съгласно инструкциите на 

производителя. За асортимент тип бульони, месо в собствен сос и др., готовите продукти 

ще се дозират в буркани, които след това ще търпят процес на стерилизация в автоклав. 

 Сушене на продуктите напълнени в обвивки – напълнените обвивки – естествени и 

изкуствени ще преминават през процес на сушене в специализирани съоръжения – камери 

за сушене. 

 Опаковане – в зависимост от асортимента, който се произвежда, продуктите могат да 

бъдат опаковани във вакуумопаковъчни машини или такива, които опаковат хранителни 

продукти в модифицирана атмосфера. Газът за последните ще се доставя от производител 

за разрешени за влагане в хранителни продукти смеси от газове. След индивидуалното 

опаковане на продуктите, същите ще бъдат поставяни в транспортни опаковки – кашони и 

етикетирани съгласно законодателството. 

 Временното съхранение ще се извършва в плосови хладилници от 0 до плюс 2 градуса. 

Експедицията ще се извършва чрез европалета. 

 За отоплението на предприятието се предвижда изграждане на горивна отоплителна 

инсталация, която ще представлява котел на пелети, с входяща номинална топлинна мощност  

150 kW. Горивото необходимо за захранване на котела ще бъде с твърдо гориво – биомаса за 

сухи до мокри дървесни горива, като подаването на горивото към плоската скара ще се 

осъществява посредством шнекова система или хидравлично подаване с водно охлаждане на 

гърловината. В края на скарата транспортен шнек ще отвежда автоматично пепелта в затворен 

контейнер.  

 За водоснабдяване на обекта за питейно-битови и промишлени нужди ще се използва вода 

от градската водопроводна мрежа.  

 За формираните технологичните отпадъчни води е предвиден мазниноуловител, след 

което същите ще постъпват във водоплътна изгребна яма и ще се предават на ПСОВ Пещера. 

 Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, 

буква „а” на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за 

произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 
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 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 
 ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. и доп. 

ДВ. бр. 76 от 19 Септември 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)(посл. 

изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

 УПИ XXVII-2.720 (ПИ с идентификатор 56277.2.720), местност „Долна бялча“, по КККР 

на гр. Пещера, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в 

границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове”, от която имота 

отстои на не по-малко от 2.25 км. 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-

Пазарджик с изх. № ПД-01-1070/12.04.2018 г.  

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера 
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