Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-15-ПР/2014 г.
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) и 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 представени становища от Регионална
здравна инспекция гр. Сливен.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Преустройство на кланица в цех за производство на
сирене от прясно мляко в УПИ I, кв. 90 по плана на с. Крушаре, общ. Сливен, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони.
възложител ЕТ „Валентин Великов – Валта“, с. Крушаре, ул. „Г. Стоянов“ № 40.
МОТИВИ:
I. 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:


Инвестиционното предложение предвижда „Преустройство на кланица в цех за
производство на сирене от прясно мляко”. За предвидената дейност съгласно
Приложение № 2 и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС се извършва
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвидената дейност
попада в т. 7, б. „в” на Закона за опазване на околната среда „производство на
млечни продукти” от Приложение № 2.
 Според представената информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата
дейност, инвестиционното предложение предвижда преустройство на кланица в
цех за производство на сирене от прясно мляко в УПИ I, кв. 90 по плана на с.
Крушаре, общ. Сливен. Производителността на цеха ще е с капацитет 500
литра/ден сурово мляко, като ще включва следните стандартни зони: входно
преддверие – филтър; зала за работниците с прилежащи баня и тоалетна;
помещение за приемане на млякото; зала за преработка на кравето мляко;
складова зона; хладилна камера; административна зона със санитарен възел.
Преработката на млякото ще преминава през следните етапи: След получаване на

млякото, започва обработката му. Ако не се пастьоризира, то се загрява до около
40 градуса, за да се създаде благоприятна среда за микроорганизмите, участващи
в процеса на образуване на сиренето. При пастьоризация (бързо загряване до 75
градуса и бързо охлаждане) се унищожават всички полезни бактерии, което
налага в последствие добавяне на чиста бактериална култура (най-често се
използват бактериите от вида Lactococcus lactis) и ензими, които придават вкуса и
участват в изграждането на сиренето. За да се направи сирене, суроватката
(течната част на млякото) се отделя от изварата (твърдата част). Ако млякото се
съхранява достатъчно дълго време, след ферментацията му, това разделяне става
по естествен път. За да се ускори този процес в млякото се добавят фермент или
млечна киселина. След отделянето на суроватката се събира материала, от който
се прави сиренето (сирено тесто). След което тестото се реже на парчета с
определен размер различен за различните типове сирене, за да се отделят
остатъците от суроватката. Следва етапа на зреене, при който сиренето се
премества в специално помещение, където за него се полагат специални грижи:
обръща се, мие се и се почиства с четка. Поддържането на определени
температура и влажност са основните факторите, от които зависи крайният
резултат. Зреенето трябва да продължи поне 40 дни, като това е времето, което е
необходимо на млечнокиселите бактерии да се развият и да унищожат вредната
микрофлора. Те я „изяждат” и така продуктът става безвреден.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ
водопровод. Отпадъчните води ще бъдат два вида: битови и производствени. След
въвеждане в експлоатация от производството ще се отделят производствени
отпадъчни води. Те ще се отвеждат от помещенията, чрез подови сифони, след
което ще се включват към хоризонтална канализационна мрежа. Отпадните води
ще преминават през мазниноутаител с V утаечен резервоар. След пречистване
водата ще преминава в площадкова канализация. Битовите отпадни води ще се
отвеждат, чрез тръбопроводи към площадковата канализация. Събраните води от
канализационната мрежа ще се заустват във водоплътна бетонирана изгребна яма,
изградена в границите на имота. Със специализиран превоз отпадните води ще се
извозват до най - близката пречиствателна станция, след сключване на договор с
лицензирана фирма, която периодично ще почиства изгребната яма. 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.
 Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма
връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за
разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар.
кумулиране с други предложения.
 Инвестиционното предложение предвижда преустройство на кланица в цех за
производство на сирене от прясно мляко. 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, генерираните
отпадъчни води от цеха ще се отвеждат в изгребна яма след пречиствателно
съоръжение-мазниноуловител. При строителството и експлоатацията ще се
образуват минимални количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат

събрани и извозвани на място, определено от община Сливен. Площадката е
водоснабдена и електрифицирана, не се предвижда изграждане на нови и
реконструкция на пътища. По време на строителството ще бъдат използвани
съществуващи общински пътища.
 Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при
строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на
машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен
район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху
населението на с. Крушаре, тъй като площадката е разположена в урбанизирана
територия представляваща част от бившия стопански двор на селото.
 Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на
паркинга. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване
на изискванията на безопасност на труда и спазването на изискванията за
съхранение и употреба според съответните листи за безопасност, те ще бъдат
сведени до минимум.
II. 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 УПИ I, кв. 90 бивш
Стопански двор по плана на с. Крушаре, общ. Сливен с обща площ 1,207 дка със
съществуваща в имота масивна стопанска сграда – кланица (колбасарски цех) на
един етаж, със застрона площ от 280 кв.м. Имотът е собственост на възложителя.
Избраното местоположение на площадката, осигурява липсата на отрицателни
въздействия свързани с наднормен шум. Качеството и регенеративните
способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
 Според представената от възложителя информация за преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не
засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най близко разположените защитени зони са „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по
Директивата за местообитанията и „Адата – Тунджа“ с код BG0002094 по
Директивата за птиците. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове
обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост
реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно
въздействие върху предмета и целите на защита в защитените зони, които целят
дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното
предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитените зони и
няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. В
рамките на имота липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1
от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, тъй като
е разположен в урбанизирана територия – бивш стопански двор. До площадката
на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или
изграждане на нови пътища. 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.
IV. 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 парцел УПИ I, кв. 90 по плана на с. Крушаре, общ. Сливен.
 Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № ЗД 01-01-270/14.02.2014 г., при
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото
здраве.
 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е част от
стопанския двор на с. Крушаре. 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.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:
 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Сливен, кметството на с.
Крушаре и засегнатото население. В хода процедурата в РИОСВ – Стара Загора е
постъпило становище от Общинска администрация – гр. Сливен с изх. № 32003/09.01.2013 г., относно недостатъчната информация за процеса на пречистване и
отвеждане на отпадъчните води от производството. В тази връзка е поискана
допълнителна информация от възложителя, която е представена в РИОСВ – Стара
Загора, като в нея е описан процеса на пречистване и отвеждане на отпадъчните
води, отразен и в настоящото решение за преценка необходимостта за извършване
на ОВОС.
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.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за
опазване на 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.

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.
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