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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

Представено от „ГАЛАКСИ АКТИВ“ ЕООД, уведомление e за инвестиционно 

предложение (ИП) за изграждане на предприятие за производство на полуфабрикати, 

разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични продукти от „червено” 

и „бяло” месо“ в ПИ с идентификатор 67489.127.59 по КККР на с. Слънчево, община 

Аксаково.  

Във връзка с представено от „ГАЛАКСИ АКТИВ“ ЕООД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на предприятие за производство на 

полуфабрикати, разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични 

продукти от „червено” и „бяло” месо“ в ПИ с идентификатор 67489.127.59 по КККР на с. 

Слънчево, община Аксаково, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

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

среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Заявеното ИП е за изграждане на предприятие за производство на полуфабрикати, 

разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични продукти от 

„червено” и „бяло” месо“ в ПИ с идентификатор 67489.127.59 по КККР на с. Слънчево, 

община Аксаково, с възложител „ГАЛАКСИ АКТИВ“ ЕООД. 

Производствената дейност ще се извършва в сграда на един етаж с площ от 2160 

кв. м. Санитарно-битовите помещения и офисите ще са разположени в сграда на два 

етажа, долепена до производствената сграда с площ от 298 кв.м. На вторият етаж ще се 

намира административната част. 

Предвижда се новото месопреработвателно предприятие за производство на месни 

продукти да бъде с капацитет 6 т/ на ден. Съгласно разработения проект, в предприятието 

ще влиза единствено и само готова транжирана и обезкостена продукция от бяло и 

червено месо. Те ще бъдат приемани от съществуващата в момента транжорна на „Жар-

месо и месни продукти“, която също се намира в село Слънчево, община Аксаково. 

Суровината ще бъде приемана на рампа и ще бъде с достатъчно съобразена квадратура, за 

да може приемането и разтоварването да се осъществява с електрокар в западната част на 

новоизграденото предприятие. След приемане на суровината с необходимите 

придружаващи документи и след визуален контрол, тя бива разпределена в съответните 

камери за охладена и замразена суровина от червено и бяло месо.  

Новоизграденото предприятие ще работи със следните суровини: 

-Прясно охладено месо: Свинско, говеждо, пилешко и дребен преживен добитък 

-Замразено месо: Свинско, говеждо, дребен преживен добитък и гръбна сланина 

Технологичната обработка на основните (месни) и допълнителни суровини 

включват различни комбинации от механични и топлообменни процеси като:  

-Подготвяне на охладената суровина и отвеждане в производствено помещение  

-Декашониране на замразената суровина в помещение за декашониране  

-Нарязване на декашонираната суровина с помощта на гилотина в помещение за 

дефростация. Тук суровината се оставя за едно денонощие да се отпусне. 

-Едро смилане на волф машина  

-Финно смилане на кутер машина 

-Хомогенизиране на пълнежната маса с помощта на вакуум бъркачка  

-Тумблиране на пълнежната маса или цели меса с помощта на тумблер  

-Шприцоване на цели меса с кост и без кост с помощта на шприц машина  

-Пълнене и оформяне с помощта на вакуум пълначки  
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-Клипсоване и връзване с помощта на клипс-машина  

-Варене и пушене на варено-пушени колбаси и деликатеси с помощта на 

пароварилни кабини  

-Сушене на сурово-сушени колбаси и деликатеси в помещения тип „сушилня“ 

-Производство на термични кулинарни продукти с помощта на пароварилен казан 

-Формоване с помощта на формоваща машина и последваща замразяване с 

помощта на хладилна камера за шоково замразяване; 

-Опаковане на готовата продукция с помощта на термоформинг, флоу пак машина 

и трейсийлър. 

До проектния терен има изградена инфраструктура. Обектът  ще се водоснабдява 

от съществуващ в близост уличен водопровод. До имота има изградена електропреносна 

мрежа, като имотът ще се свърже  към нея съобразно становището на  

Електроразпределение Север АД. 

Имотът граничи с път. Не се предвижда изграждане на нови пътища. 

Съгласно изходни данни, имотът няма възможност за включване в улична 

канализация, поради което за образуваните от обекта отпадъчни води се предвижда  

монтирането  на 2 бр. изгребни водоплътни резервоара: 

За образуваните битово-фекални води от битовите помещения и офисите– 20 м³. 

За образуваните производствени води, от миенето на производствените помещения 

и машините – 40 м³. 

Производствените отпадъчни води ще се извеждат от помещенията чрез 

каломаслоуловител, който ще бъде изграден в имота и ще се събират в отделна 

събирателна шахта за отпадъчни води. Двата черпателни резервоара ще се осушават при 

запълването им от лице, притежаващо необходимите разрешителни за извършване на 

съответната дейност. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, 

във връзка с чл. 40, ал. 2 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. 

73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на 

т. 7, буква „б” от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия 

закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.   

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-

Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 

 За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

(изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, 

възложителят на инвестиционно предложение обявява своето предложение на интернет 

страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 

по чл. 93, ал. 1 от ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 

такситe, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 

(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г.) и внася писмено 

искане по образец съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага 

един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител 

/който да съдържа цялата налична и приложена документация към процедурата/. 

   Към искането да се приложат: 

- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 

500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в 
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системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по 

банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при 

Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. № 26-00-6690/2021 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 

бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно 

разгледани следните въпроси: 

- Капацитет, засегната площ и параметрите на ИП;  

- Подробно описание на всички технологични дейности; 

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

разнообразие (ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 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 (ДВ. 

бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ от мрежата 

“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните 

местообитания, и на дивата флора и фауна BG0000132 „Побитите камъни”, обявена със 

Заповед № РД-1054/17.12.2020 г. (ДВ бр.21/2021 г.) на министъра на околната среда и 

водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 

зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 

ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Аксаково и с. Слънчево, 

община Аксаково   

                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 24.08.2021 г.) 


