
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-21-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. 4, 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. 

Стара Загора. 

 

Р Е Ш И Х 

 

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 предприятие за съхранение и преработка 

на плодове и зеленчуци с капацитет до 12 т/ден в УПИ VІ, кв.76 по плана на с. Дъбово, 

общ. Мъглиж, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитени зони. 

с възложител „Силмик“ ЕООД, с. Дъбово, ул. „9-ти септември“ № 3. 

 

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 изграждане на предприятие за 

съхранение и преработка на плодове и зеленчуци с капацитет до 12 т/ден. 

Инвестиционните предложения 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. „б” на Закона за опазване на околната среда - „консервиране на растителни и 

животински 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 реконструкция и 

модернизация на съществуваща сграда (бивша мебелна фабрика) и 

преустройството и в предприятие за съхранение и преработка на плодове и 

зеленчуци с капацитет до 12 т/ден. В предприятието ще се извършва преработка 

– произвеждане на конфитюри, консерви и съхранение - замразяването на 

плодовете и зеленчуците. Замразяването ще се извършва с флуидизационен 

замразвателен апарат (АЗФ) и тунел за замразяване в блок. Ще се използват 

нови стъклени буркани  и пластмасови опаковки, които само ще се изплакват в 

цеха. Външния транспорт ще се осъществява с камиони и трактори с ремаркета, 

а вътрешния в цеха с електрокари и специализирани колички. Суровините ще се 



съхраняват на покрита суровинна площадка. Машините и съоръженията в 

зависимост от вида на технологичните операции и степента на обработка на 

суровините са разположени в следните отделни помещения: първична 

обработка на суровините; миячно отделение за празни буркани; пълначно 

отделение; стерилизационно отделение; хладилна камера; опаковка и 

експедиция на готовата продукция. Предвидени са самостоятелни складове за: 

готова продукция; спомагателни материали; за кашони и етикети; за стъкления 

амбалаж, касите и палетите. За работниците и персонала ще бъде  обособено 

самостоятелно санитарно – битово помещение. Санитарно битовият възел е 

свързан с производствените помещения със самостоятелен коридор, чрез което 

се осигуряват безопасни условия на труд и спазване на хигиенните изисквания 

при производството на храни. Предвидена е организация за събиране, 

съхранение и извозване на производствените отпадъци, които представляват 

счупени буркани, смачкани капачки и амбалажни материали, отпаднали при 

сортировката и почистването на плодовете, зеленчуците, части от тях и др. Те 

ще се събират в отделни контейнери на определена за целта площадка, извън 

производствените помещения, която ще бъде с циментен под, снабдена с вода и 

свързана с канализационната мрежа за отвеждане на отпадната вода при 

измиването й. Водоползването ще се осъществява от съществуващата 

водопроводна мрежа на бившата мебелна фабрика, която ще се преустройва и 

реконструира. 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 /ИП/ 

има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности. В РИОСВ Стара Загора са разгледани още две ИП за „Преработка на 

зърнени храни (био пшеница и слънчоглед)“ и „Преработка на земеделска 

продукция, земеделски отпадъци и производство на биогорива и енергия“, 

които са в съседство на настоящото намерение. Дейностите, които ще се 

извършват в предприятието за преработката на плодове и зеленчуци не 

предполагат изпускане на вредни емисии в атмосферния въздух, а за 

отпадъците от производството и производствените отпадъчни води са 

предвидени съответните мерки описани в настоящото решение. Освен това и в 

трите разгледани обекта ще се извършват различни по характер дейности, 

поради което не се очаква увеличаване на въздействието на инвестиционното 

предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за 

съхранение и преработка на плодове и зеленчуци с капацитет до 12 т/ден и не е 

свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими 

природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически 

промени в района. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното 

предложение е разположена в УПИ VІ, кв.76 по плана на с. Дъбово, общ. 

Мъглиж. 

 От обекта ще се формират производствени и битови отпадъчни води, които ще 

преминават през локално пречиствателно съоръжение, след което ще се 

заустват във В и К мрежата. Отпадъците от почистване и преработване на 

плодовете и зеленчуците ще се събират в отделни контейнери на определена за 

целта площадка, извън производствените помещения. Тя ще бъде с циментен 

под, снабдена с вода и свързана с канализационната мрежа за отвеждане на 

отпадната вода при измиването й. Отпадъци от счупени буркани, смачкани 

капачки и амбалажни материали ще се събират в специални контейнери и ще се 

предават на лицензирана фирма При строителството и експлоатацията ще се 



образуват строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събирани и извозвани 

на място, определено от община Мъглиж. 

 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. Дъбово. 

 Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията 

на предприятие за преработка на плодове. 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 VІ, кв.76 по плана 

на с. Дъбово, общ. Мъглиж. Имотът е собственост на възложителя с обща площ 

12,299 дка., с трайно предназначение на територията „урбанизирана” /бивша 

мебелна фабрика/.  Качеството и регенеративните способности на природните 

ресурси в района няма да бъдат засегнати от реализацията н ИП. 

 

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 разположената защитена зона е „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по 

Директивата за местообитанията. 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 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. В рамките на имота липсват природни местообитания, 

включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от 

мрежата Натура 2000. 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 разглежданият имот УПИ VІ, кв.76 по плана на с. Дъбово, общ. 

Мъглиж. 

 Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-76/24.02.2014 г., 

при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за 

човешкото здраве. 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е разположен в 

силно урбанизирана и антропогенизирана зона. 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 Мъглиж, кметството на с. 

Дъбово 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. 

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. 
 

 

ИНЖ. ДАРИНА ДИМОВА 

За Директор на РИОСВ-Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-08-207/09.12.2013 г.  

на директора на РИОСВ-Стара Загора/ 

 

26.02.2014 г. 


