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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

1. Резюме на предложението 

Инвестиционното предложение се състои в: 

«Изграждане на енергоефективна птицекланница в ПИ с идентификатор 34103.45.24 в 

Стопански двор на с. Йонково, община Исперих, област Разград“. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за месодобив и монтаж 

на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди.  

В кланицата ще се колят до 2000 птици/час.  Ефективен работен капацитет при 8 часов 

режим възлиза на 8 часа х 2000 пилета = 16 000 п/д х 1,5 кг средно трупно тегло = 24 

тона/ден.  

Следват 11 дена за последващо ръчно транжиране. Така, един цикъл протича в 

рамките на 12 дни с преработка на 2000 броя пилета/час или 16 000 броя 

пилета/цикъл. Общ брой цикли в годината: 18 цикъла/година. Общо количество на 

входна суровина: 288 000 бройлера годишно, от които 234 000 броя са от собствена на 

Възложителя ферма, останалите 54 000 ще бъдат изкупувани от други лицензирани 

птицеферми. 

Производствен капацитет на годишна база – 24 т/цикъл х 18 цикъла на година с 

продължителност от 12 дена на един цикъл  = 432 т/год. 

След клане, птиците се разфасоват и замразяват. В кланицата ще се произвеждат 

замразени и охладени продукти. Не се предвиждат консервиране или други дейности 

по месопреработка. 

Предвижда се за осигуряване на необходимата топлина да се монтира котел на 

природен газ с топлинна мощност 0,82 MW. 

Предвижда се формираните производствени отпадъчни води от кланицата да се 
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пречистват в локална пречиствателна станция и да се отвеждат към водоплътни 

черпателни резервоари, откъдето периодично ще се изпвозват до ГПСОВ. 

Капацитетът на кланицата се определя от капацитета на верижния конвейр, на който 

се окачат птиците. Той е с капацитет 2000 птици/час. Режим на работа 8 

часа/денонощие. 

Средно трупно тегло на птиците – 1,5 кг. 

Капацитет на кланицата: 24 т трупно тегло/24 часа. 

В рамките на 24 часа, верижният конвейр ще работи максимално 8 часа. В 

останалото време се извършват последващи операции по обработка на добитото 

месо.  

Предмет на настоящия проект е и изграждане на автономна фотоволтаична 

електроцентрала с мощност до 200 квч. За обезпечаване на собствените на 

предприятието нужди. 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, 

производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в 

неговата цялост;  

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 34103.45.24 

в Стопански двор на с. Йонково, община Исперих, област Разград. 

Имотът е с площ от 7 562 кв.м. и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, 

складов обект. Имотът е застроен с една сграда с предназначение склад. 

Проектът ще се реализира в незастроената част на имота.  

Имотът е разположен извън регулационните граници на с. Йонково, на теритоирята на 

стопански двор. Най-близки обекти, подлежащи на здравна защита са първите 

жилищни сгради в селото. Те са на около 480 м северно от площадката.  

В района няма територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се 

очаква трансгранично въздействие.  

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на 

съществуваща пътна инфраструктура. 

Специфични изисквания към обекта 

1. Кланицата да се изгради на необходимото отстояние от високоволтови 

електропроводи, реки и гробища. 

2. Теренът, върху който се строи, да е с ниска подпочвена вода (под 1,6-2м). 

3. Към терена да е осигурена чиста питейна вода, отговаряща на всички 

ветеринарно-санитарни изисквания. 

4. Да е осигурено необходимото количество вода за хигиенен добив на месо  

5. На входа на кланицата да има дезинфекционна площадка. Всички пътища в 

двора да са с твърда настилка, а свободните площи - озеленени. 

6. Целият терен на кланицата да е ограден с ограда, висока 2м, която да изключва 

достъп на външни лица и на животни. 
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7. На работа не се допускат работници без здравни книжки. 

8. Във всички помещения и в кланичните зали да се поддържа висока хигиена, 

системна дезинфекция и дератизация. 

9. Да е осигурен изход за готовата продукция без преминаване в мръсната зона.  

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни  предложения;  

Инвестиционното предложение няма връзка с други инвестиционни предложения в 

района. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на  земнитe недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;  

При строителството ще се плозва вода за приготвяне на строителни смеси. 

Строителните материали  ще се купуват от строителни борси. 

Площадката е водоснабдена и от селищната водопроводна мрежа на с. Йонково. 

Ориентировъчния разход на вода за производствени цели в кланицата възлиза на около 

50 м³/ден. 

Ориентировъчен разход на вода за битови нужди ще възлиза на около 10 м3/ден. 

 

г) генериране на отпадъци- видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води;  

Строителни отпадъци:  

Генерираните строителни отпадъци ще са от следните основни групи: 

✓ Желязо и стомана с код 17 04 05 се очаква да се генерират в резултат на монтаж 

на съоръжения. 

✓ Бетон с  код 17 01 01 се очакват в резултат на преустройствата, подмяна на 

покриви. 

✓ Смесени строителни отпадъци – в резултат на извършване на строително-

монтажните дейности в имотите. 

Очакваните по вид и количества строителни отпадъци ще бъдат уточнени на етап 

инвестиционно проектиране. На основание чл. 11 от Закона за управление на 

отпадъците ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци като част 

от инвестиционните проекти. В съответствие с изискванията на Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. Планът ще съдържа конкретните видове отпадъци и очаквани количества, 

изчислени на база количествено-стойности сметки в инвестиционните проекти. 
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Битови отпадъци – генерират се от обслужващия персонал. В обекта е наличен  

контейнер за събиране на битовите отпадъци. Същите се извозват от фирмата по 

сметосъбиране в общината. 

Производствени отпадъци 

Генерираните общи отпадъци могат да се класифицират в следните подгрупи: 

15 01  
Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни 

опаковки от бита) – хартиени, картонени и пластмасови 

15 02  
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла 

19 08 09 
смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, 

съдържащи само хранителни масла и мазнини 

02 03 04 
Материали, негодни за консумация или преработка – от 

почистване на наличните съоръжения 

Всички отпадъци, които ще се генерират на територията на имота ще се събират и 

съхраняват на обособени площадки, обозначени съгласно изискванията на 

законодателството и ще се предават за последващо третиране на лицензирани 

фирми. 

На този етап – инвестиционно намерение не е възможно точно да се опишат всички 

видове отпадъци, които ще се генерират на обектите. След изготвяне на работните 

проекти и по време на изграждане на обектите ще се конкретизират очакваните 

видове отпадъци и до въвеждането им в редовна експлоатация, Възложителят ще 

подготви работни листи за утвърждаване.  

Странични животински продукти 

От кланичната дейност се образуват странични животински продукти – кръв, перушина, 

вътрешности, кости. Ориентировъчно количество на СЖП, които ще се образуват от 

кланичната дейност: 108 т/год. Всички СЖП ще се съхраняват в контейнери, охладени и 

ще се предават на екарисаж, обслужващ област Разград. Кръвта ще се съхранява в 

цистерна с помпа  и ще се претоварва в цистерна на екарисажа. 

✓ Отпадъчни води: 

От кланичната дейност се очаква образуване на производствени отпадъчни води.  

Очаквано количество: до 60 м3/ден, до 18 000 м3/год. в т.ч. производствени и битово-

фекални отпадъчни води. 

Очаквани замърсители:   

БПК5: 15.3 кг/т трупно месо;  

ХПК: 23.6 кг/т трупно месо;  

фосфор: 202 г/т трупно месо;  

неразтворени в-ва: 60.4 г/т трупно месо. 

Начин на третиране: Предвижда се изграждане на локална пречиствателна станция, 

модулен тип, в която да се пречистват формираните отпадъчни води от кланицата. 
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Пречиствателната станция ще се състои от механично и биологично стъпало, в т.ч. и 

отстраняване на азот и фосфор. След пречистване, отпадъчните води ще се отвеждат 

към безотточни черпателни резервоари. 

Предвижда се отпадъчните води периодично да се изпомпват и предават в ГПСОВ-

Разград за последващо третиране. ЛПСОВ следва да осигури следната степен на 

пречистване на отпадъчните води:  

неразтворени вещества 50 mg/ dm;   

БПК5 50 mg/ dm3;  

ХПК 250 mg/ dm3;  

мазнини 10 mg/ dm3;  

азот (общ) 10 mg/ dm3;  

фосфор (общ) 5 mg/ dm3. 

Съвременните изисквания към кланиците задължават да се извършва разделяне и 

улавяне на кръвта от животните. В обекта ще се ползва съвременна система за 

измиване с намален разход на вода, както и вакуумна система за събиране на кръвта 

от процеса на обезкървяване. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;  

Следствие реализиране на инвестиционното предложение не се очаква дискомфорт 

или замърсяване на околната среда – гарантирани са опазване чистотата на въздуха, 

водите и почвите от замърсяване. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 

инвестиционното предложение;  

На територията на площадката се предвижда съхранение и употреба на природен 

газ. Максималните количества, които може да са налични на площадката са 20,05 т. 

Съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 

Евентуален риск от инциденти може да възникне при неправилно боравене на 

обслужващия персонал с техника или инструменти. С цел свеждане до минимум на 

този риск ще се провежда периодичен инструктаж на работниците, както и ще бъде 

изготвен план за действие при бедствия и аварии. 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие 

върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето. 

"Факторите на жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 
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В близост до площадката, предмет на инвестиционно планиране няма водоизточници, 

които се ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението.  

Имотите не попадат в границите на СОЗ – пояс 1, 2 или 3, както и не попадат в 

буферна зона около водоизточници за питейно-битови нужди. 

б) води, предназначени за къпане; 

На територията на община Исперих няма обявени водни тела, предназначени за 

къпане. 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди; 

На територията на община Исперих няма минерални води, предназначени за лечебни 

нужди.  

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

Планираните дейности не са източник на шум и вибрации в урбанизираните 

територии. Всички съоръжения се разполагат в производствената сграда. Няма да са 

налични външни източници на шум. Имотът, в който се планира кланицата е 

разположен на около 650 м от най-близката жилищна сграда в с. Йонково.  Наличен е 

зелен екран от трайна растителност. 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

Производствената дейност не е източник на йонизиращи лъчения. 

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в 

жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; 

Производствената дейност не е източник на нейонизиращи лъчения. 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

Производствената дейност не е свързана с употребата на опасни химични вещества и 

биологични агенти, които биха достигнали до жилищната зона. 

з) курортни ресурси; 

В близост до площадката, предмет на инвестиционно планиране няма разположени 

курортни ресурси. 

и) въздух. 

Предвижда се монтиране на котел, с който ще се осигурява необходимото количество 

пара за пропарване на птиците в кланицата. Котелът ще работи с гориво – природен 

газ. Горивото е нискоемисиинно и не се очаква замърсяване. 

Не са идентифицирани рискове за човешкото здраве от дейността на двата обекта. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 34103.45.24 

в Стопански двор на с. Йонково, община Исперих, област Разград. 
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Имотът е с площ от 7 562 кв.м. и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, 

складов обект. Имотът е застроен с една сграда с предназначение склад. 

Проектът ще се реализира в незастроената част на имота.  

Не са необходими допълнителни площи по време на строителството извън границите 

на имотd, собственост на възложителя. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

3.1. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ  

Приемане на птици 

В предприятието ще се приемат само пилета пристигнали с редовни документи (пътен 

лист, ветеринарно свидетелство), а тяхното клане ще започва след извършване на 

задължителен ветеринарен преглед.  

Камионът с натоварените в РVС кафези птици, влиза в закритата приемна зала и 

паркира странично до платформата за получаване. Тази платформа е с височина 

1,2м. и е съобразена с дъното на камиона.  

След паркирането, се отварят страничните врати на камиона и един работник с кука 

започва да изтегля една по една колоните с кафези на приемната платформа, а 

оттам и до хоризонталния ролков конвейер. Друг работник взема един по един 

кафезите и ги поставя на конвейера.  Двама работници изваждат птиците от кафезите 

и ги закачат с двата крака на куки, движещи се на противоток по въздушен конвейер 

към кланичната зала.  

Ако се открият умрели пилета в кафезите, то те се отстраняват в аутопсионно 

помещение, където ветеринарният лекар веднага им прави разрез и установява 

причините за смъртта. Ако причинителят е заразен, то партидата пилета се спира от 

клане.  

Труповете от аутопсионната зала се поставят контейнери и по технологични коридори 1 

и 2 се транспортират до хладилника за отпадъци.  

На приемния хоризонтален конвейер, технологичният поток на птиците се разделя от 

този на кафезите, като окачените на въздушния конвейер птици постъпват от залата за 

приемане в кланичната зала, а празните кафези продължават напред, по 

хоризонталния ролков конвейер, като последователно преминават през машина за 

измиване, модул за почистване под високо налягане и вана за дезинфекция, за да 

достигнат до края на конвейера, където един работник отново ги подрежда на колони.  

Измитите и дезинфекцирани каси са готови за товарене на  камиона,  който 

междувременно е пре-минал през автомивката, обособена в задния край на 

приемната зала.  Измитият камион, натоварен с чисти каси излиза от приемната зала 

през изход, срещуположен на входа от който е постъпил.  
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Кланичния технологичен процес е организиран в няколко производствени зали, през 

които последователно преминава въздушен конвейер с окачени птици. Конвейерът е 

проектиран така, че преминаването на птиците от зала в зала да става през отвори с 

големината на една птица, които след приключване на работния процес се затварят 

автоматично. 

Клане птици 

Окачените с главата надолу птици постъпват от  приемната в кланичната зала и там 

биват зашеметявани в специален електрически модул-вана.   Тежката, изработена от 

фибростъкло вана е монтирана върху рама от нер.стомана. Към модула е монтирано 

контролно табло, отчитащо: вход/изход, волтаж, ампераж, честота на тока. Водният 

електрозашеметител удовлетворява изискванията за хуманно отношение към птиците и 

за безопасност при работа на персонала. 

След зашеметяване, птиците се колят  автоматично на машина-убивач. Захранващото 

устройство на тази машина завърта главата на пилето, а двойните ножове осигуряват 

еднакъв срез от двете страни на шията. Като резултат се получава по-добро оттичане 

на кръвта и намалено време за обезкървяване. 

Закланите птици преминават амвтоматично над вана за обезкървяване, като добро 

обезкървяване се постига за 2-2,2минути. Това условие определя разчупената форма 

на тръбния път над самата вана и по-голямата му дължина.  Ваната се изработва от 

неръждаема стомана. 

След обезкървяване, птиците постъпват автоматично в тунел за пропарване, в които 

протича процес на пропарване на птиците с гореща вода, обогатена и ажитирана с 

въздух.  

Отоплителните панели на тунела, захранвани с гореща вода (65ºC) от водогреен котел, 

загряват водата във ваната за попарване. Термостат ТС 210 осъществява автоматичен 

контрол на температурата. Темп. на попарване: 50/58°С, регулируема. Времето за 

пропарване на една птица е от 3 до 3,3минути.  

Конструкцията на тунела е от неръждаема стомана. Доставя се с аспиратор (комин) 

за отвеждане на парата, врати за почистване и инспекция и 2 въздушни обдухвача. 

Излизайки от попарващия тунел, птиците веднага се подават в скубачната машина . Тя 

също е решена тунелно, на няколко секции и в нея, с помощта на специални четки, 

перушината се снема от тялото на птицата за 37 до 45 секунди. 

Оскубаните птици преминават през машината за отстраняване на глави. На нея през 

задната част на корпуса на птицата се вкарва специално устройство, което с 

въртеливо движение издърпва главата и трахеята.  

Отделените глави се евакуират чрез колички тип”Ласка” по технологичен коридор-2 до 

хладилник отпадъци.  

Технологичният процес продължава с рязане на долната част на краката. Процесът се 

извършва на специално кутер-устройство.  Отрязаните крака, се отклоняват по отделен 

тръбен конвейер и достигат до автоматичен разтоварач. Там те падат в колички 

тип”Ласка”, с които се транспортират до хладилник отпадъци. Освободените куки и 
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веригата преминават през автоматичен четков измивач преди отново да се върнат в 

начално положение.  

Кормене птици 

Обработените в кланичната зала птици, се подават по въздушен конвейер към 

съседната зала за кормене (чиста производствена зона). Прехвърлянето на пилетата 

от кланичния на кормачния въздушен конвейер става с помощта на автоматичен 

трансфер.  

 Процесите по кормене и обработка на птиците са организиран по операции, на 

работни модули-последователно наредени около конвейера. 

Описание на работните операции: 

• автоматично обрязване на клоаката 

Машината е оборудвана с множество автоматични “пистолети”, които обрязват 

клоаката, изсмукват дебелото черво и чревното съдържание, и по маркучи го подават 

към технологичен канал за отпадъци. По този подов канал, с постоянна течаща вода, 

дебелото черво и чревното съдържание се транспортират до зала за сепариране и 

третиране на отпадъци. Заложеният обрезвач може да се настройва за птици с 

различна големина. 

• отваряне на каркаса 

С помощта на отварящо устройство се прави разрез вдясно от клоаката до гръдната 

кост. Режещият нож предпазва от повреждане птицата и червата. Начинът на отваряне 

осигурява лесно почистване. 

• автоматично изкормване  

Специалната кон-струкция позволява изкормването на всички вътрешни органи, само 

с едно плавно движение Специално оформена “лъжица” внимателно изважда пакета 

вътрешности – сърце, дробове, воденичка и черва. Изваденият пакет органи остава във 

висящо положение, до птичия каркас и в този вид преминава през мястото за 

ветеринарна инспекция, в залата за обработка на органи.  Каркасите и органите със 

съмнително качество се отстраняват. 

• отделяне на сърце и дроб (в зала обработка органи) 

На тази част от конвейера няколко оператора смъкват висящите пакети органи, като 

извършват следните процеси: 

- Отделят сърцата и дробчетата и ги пускат по лентовия транспортьор за дреболии. 

Транспортираните дреболии се пълнят в каси с перфориран корпус.  

- Насочват отделените отпадъци от органите към технологичния канал, разположен 

под конвейера, по който същите достигат до зала-отпадъци. 

- Поставят воденичките на лентов конвейер, по който те достигат до масите за 

обработка на воденички. 

• обработка на воденички   

Постъпващите по лентовия конвейер воденички се изсипват на масата за рязане, 

където с нож се разполовяват. Отворените воденички се почистват и измиват на 
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съседно-разположената маса за почистване, след което се пълнят в каси с 

перфориран корпус.  

Пълните каси с органи (воденички, сърца, дробчета и други) се прехвърлят на лентов 

транспортьор, който преминава през хладилника с въздушно-капково охлаждане. 

Охладените органи се сортират, опаковат, оразмеряват и етикетират на обособено 

място в транжорната зала.  

Освободените от вътрешности птичи каркаси се връщат по тръбния път от залата за 

обработка в зала кормене, където се дообработват и измиват в следния порядък: 

процесът започва от кропинг-машина, на която специално устройство се вкарва в 

гръдната кухина и отделя всичко прикрепено към шийката, включително гушата и 

трахеята. 

• изваждане на шийката  

Специална машина пречупва шийките и ги изважда от обвиващата ги кожа. 

Отстранените шийки се пълнят в каси, след което се транспортират, охлаждат и  

опаковат по реда описан за вътрешните органи. 

 

• финален контрол  

Извършва се на машина за финален контрол - извършва финално (контролно) 

почистване на птичите каркаси.  Тя е снабдена с гърбични устройства, с вакуум сонди 

накрая, които евакуират по маркучи всякакви остатъци 

• измиване на каркаса – отвътре и отвън.  

Машината е решена на 2 нива: 

- За измиване отвътре: извършва се от проникващи, в корпуса на птицата, дюзи (от 

РVС и нер.стомана), а отпадната вода се отича през отвора на шийката.  

- За струйно измиване отвън: извършва се от 2 колони с дюзи (отляво и отдясно на 

снимката). 

Измитите каркаси достигат по тръбния конвейер до автоматичен трансфер, откъдето 

се прехвърлят за охлаждане в две посоки: към ваната за водно охлаждане или към 

хладилника за въздушно охлаждане. Освободените куки се връщат по самостоятелен 

тръбен път и се измиват автоматично 

Охлаждане на птици 

Изкормените и обработени птици достигат по кормачния конвейер до мястото за 

автоматично разтоварване, там  те падат по улей до работна маса. От тази маса 

двама души вземат каркасите и ги закачат на хладилния въздушен конвейер. 

Окачените птичи каркаси се охлаждат в технологичен хладилник с въздушно-капково 

охлаждане, при температура 0-2°С. В него те престояват около 75-80 минути. На изхода 

на хладилника, температурата във вътрешността на каркаса достига 2°С. 

Претегляне, транжиране и пакетиране  

Постъпващите в залата за транжиране охладени пилета  достигат по тръбен път до 

електронна, претегляща везна – мостов тип. Отчита се теглото им, след което се 
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насочват към конвейер-сортировач. На този конвейер според подадената 

информация от везната пилешките каркаси, атоматично се сортират и пренасочват 

през улеи към масите за опаковане.   Селекти-раните пилета се опаковат и етикетират 

поединично в РVСпликове. Транспортират се до залата за пакетаж, където се 

нареждат в плитки кашони и според по-нататъшната реализация птиците се 

замразяват дълбоко в шоков тунели при –30°С, или се охлаждат при 0/2°С в 

експедиционни хладилници №1 и №2. 

По-голяма част от охладените пилета не се опаковат като цели пилета, а са 

предназначени за разфасовка.  

Всички процеси и предвидени технологични линии за клане и последваща обработка 

на птиците до влизането им в транжорна са автоматични, вкл автоматично управлявани 

и контролирани. С автоматизиран режим на работа и контрол е и цялото предвидено в 

проекта хладилно, вентилационно и охлаждащо оборудване. 

Транжиране и обезкостяване 

Технологичните процеси по транжиране и обезкостяване на птици протичат в зала за 

транжиране, върху работни маси със съответните плотове. До всяка маса е поставена 

метална стойка за касите с които оперират транжористите.   

Всеки работник осъществява операции по разделяне на трупа, оформяне на 

анатомичните части съгласно зададената ТД, сваляне на кожа ако е необходимо, 

обезкостяване ако е необходимо. 

Според търговската необходимост и получените заявки, може да се пристъпи към 

различна организация на работата в транжорната, като по-долу е дадена примерна 

схема за производство на птиче месо, а именно транжиране на пилета-бройлери в 

две основни направления:  

1. Транжиране на пилета-бройлери с акцент върху производството на 

обезкостени гърди. 

Наименование  
Процент спрямо общата маса на 

бройлера, % 

Бутче с кост 33% 

Гърди без кост 20% 

Крило с кост 11,5% 

Фенер (в това число набор за супа) 34,5% 

Технологични загуби 1% 

2. Транжиране на пилета-бройлери с цел производство, само, на 

полуфабрикати с кости. 

Наименование 
Процент спрямо общата маса на 

бройлера, % 

Бутче с кост 33% 

Гърди с кост 32% 

Крило с кост 11,5% 

Фенер (в това число набор за супа) 22,5% 
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Технологични загуби 1% 

Ръчно обезкостяване 

Обезкостяването е една от операциите за обработка на птичето месо, по време на 

която се отделят меките тъкани от костите на скелета. При процеса на обезкостяване 

се добиват някои от най-ценните месни продукти, като филе от бут, филе от гърди. 

Процесът се извършва от обучени работници, по зададен производствен стандарт.  По-

долу е описан примерно един от прилаганите процеси – обезкостяване на бутче. 

При обезкостяване на пиле се избира остър къс нож, за да се правят по прецизни 

разрези и за по-голяма сигурност в ръката. 

Има два основни начина за обезкостяване на пилшеко бутче. При първия начин 

работата по отстраняване на костите на пилето започва от долния крайна бутчето. С 

ножа се прави пръстеновиден разрез точно над кокалчето, за да се срежат 

сухожилията, концентрирани в тази част. След това бутчето се хваща с лявата ръка, 

така че външната му страна да е обърната към дланта. Внимателно се промушва 

ножа като игла от долния край към средната става, като се плъзга по кокала. С лек 

натиск нагоре се прорязва месото, за да се открие костта.  Хваща се кръглата долна 

част на кокала и се започва леко забелване на месото от кокала, като се заобикаля 

острото кокалче до по-големия кокал. По този начин се обезкостява бутчето до ставата 

и остава само горната му част. С върха на ножа се освобождава ставата. След това 

бутчето се обръща и с върха на ножа се прорязва покрай горния кокал до горната 

става. След това се забелва месото около горния кокал, открива се горната става и 

внимателно се пречупва.  

Вторият вариант за обезкостяване на пилешко бутче е аналогичен на първия, като при 

него обезкостяването започва от отстраняването на лопатковидната кост на  

Оформените в транжорната птичи разфасовки се подават към местата за опаковане 

и пакетаж. Една част се реализират в охладен, а друга в замразен вид.  

Опаковане и съхранение 

Охладените продукти се опаковат машинно в търговски опаковки с различен грамаж 

0,5, 1, 2 кг и други като се запечатват във вакуум среда. Продуктите се претеглят  и на 

всяка опаковка се поставя етикет с пълния набор обозначения за съответствие на 

хранителен продукт.   Индивидуално опакованите продукти се редят в каси и се 

поставя етикет за групова опаковка. Охладените продукти се съхраняват в 

експедиционни хладилници №1 и 2 при температура 0/2°С.  

Замразените продукти се опаковат машинно в търговски опаковки с различен грамаж 

0,5, 1, 2 кг и други като се запечатват във вакуум среда. Продуктите се оразмеряват  и 

на всяка опаковка се поставя етикет с пълния набор обозначения за съответствие на 

хранителен продукт.  Индивидуално опакованите продукти се редят в каси или кашони 

и се поставя етикет за групова опаковка. Замразените продукти се съхраняват в 

експедиционен хладилник №3 при температура -20°С.  

 Експедиция  

Готовите, опаковани продукти се оформят по заявки. На експедиционната рампа се 

извършва изходящ тегловен контрол върху подова,електронна везна. Оформят се 

https://recepti.gotvach.bg/пилешко/
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стоковите документи, а данните от тях се въвеждат по електронен път в производствено-

складова програма. Продукцията се затоварва на хладилни превозни средства. 

Рампата на затоварване е оборудвана с топлоизолирана, секционна врата и 

уплътнителен, гумен маншон, с цел запазване температурната верига на 

транспортиране и съхранение на продукта. 

Обработка на субпродукти 

1. Обработка органи 

Обработените и охладени вътрешни органи: воденички, сърца и дробчета (описано в 

раздел “обработка на органи”) се  опаковат на обособеното място в транжорната 

зала и се замразяват в шоковата камера при –30°С.   

2. Евакуация крака и глави. 

Отделените в кланичната зала крака и глави  ще се транспортират с колички тип 

“Ласка” до хладилника за отпадъци, от където ще се изхвърлят през рампа-отпадъци в 

екарисажна кола. 

Обработка и евакуация отпадъци. 

Получените при клане отпадъци: перушина, кръв и стомашно-чревно съдържание се 

транспортират от кланичната зала и залата за обработка органи до залата за 

третиране на отпадъци посредством технологични канали в пода, с постоянно течаща 

вода и покрити с решетки.  Потоците с отпадъци се събират в 2 резервоара, ниско 

разположени в специални шахти. Събраните в резервоарите отпадъци се подават чрез 

вакуум-помпа към сепаратор-барабанен тип, в който се отцежда водата и се 

извършва първична преработка.   

Отцедените отпадъци и пресованата перушина се предават по договор на 

специализирана външна фирма за утилизация. 

3.2.  Производствена  програма  

Производствената програма се реализира при следните условия 

- Технологичен процес – клане, обработка и транжиране на пилета-бройлери; 

- Технологичния процес е в голяма степен автоматизиран или механизиран; 

- Суровина: птици бройлери с живо тегло 1,0-3 кг  

- Суровината се доставя почти изцяло от собствени птицеферми,  

- Производствен капацитет 2000 пилета на час; 

- Готов продукт: цели пилета, пилешки разфасовки (бутче, крило, филе, фенер), 

пилешки субпродукти (сърце, дроб, воденичка) в охладено и замразено 

състояние. 

- Първоначално е предвидено около 20% от добитото месо да се реализира като 

цели пилета, и 80% като различни разфасовки и субпродукти. В замисимост от 

потребността на пазара това съотношение може да варира.  

- Отпадъци: кръв, перушина, негодни органи се сепарират и предават на външна 

фирма за утилизация, 
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- Работен режим – 5 дневна работна седмица, 1 работна смяна на 8 часа, 

предвидени 30 дни за цялостно обеззаразяване и дезинфекция на обекта. 

Обеззаразяването протича два пъти годишно по 15 дни.  

- Ефективен Фонд Работно Време – 216 дни/год. х 8ч = 1728 ч/год, 

- Производствен капацитет на клане, на дневна база – Ефективен работен 

капацитет при 8 часов режим възлиза на 8 часа. ч х 2000 пилета = 16 000 п/д х 1,5кг 

средно трупно тегло = 24 тона/цикъл количество заклани бройлери. Следват 11 

дена за последващо ръчно транжиране. Така, един цикъл протича в рамките на 

12 дни с преработка на 2000 броя пилета/час или 16 000 броя пилета/цикъл. Общ 

брой цикли в годината: 18 цикъла/година. Общо количество на входна суровина: 

288 000 бройлера годишно, от които 234 000 броя са от собствена на Възложителя 

ферма, останалите 54 000 ще бъдат изкупувани от други лицензирани 

птицеферми. 

- Производствен капацитет на годишна база – 24 т/цикъл х 18 цикъла на година с 

продължителност от 12 дена на един цикъл  = 432 т/год 

№ Наименование: 
Относително 

тегло, % 

Производ., 

тон/год 
Вид опаковка 

  Готов продукт - общо 100 432,00   

1 Пиле - цяло охладено 10% 43,20 
тарелка, ПЕфолио, 

PVC каса 

2 Пиле - цяло замразено 10% 43,20 
тарелка, ПЕфолио, 

кашон 

3 

Пилешки разфасовки 

(бутче, крило, филе, 

фенер)-охладени 

20% 86,40 
тарелка, ПЕфолио, 

PVC каса 

4 

Пилешки разфасовки 

(бутче, крило, филе, 

фенер)-замразени 

50% 216,00 
тарелка, ПЕфолио, 

кашон 

5 

Пилешки субпродукти 

(сърце, дроб, воденичка, 

крака-замразени 

7% 30,24 
тарелка, ПЕфолио, 

кашон 

6 
Технологични загуби, 

кости 
3% 12,96 ПЕ фолио, PVC каса 

  ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ на кланичната линия 

Приема се, че по голямата част от продукцията е с теглови толеранс от +/- 300 гр. 

 Тип на птиците:  Пилета с живо тегло между 1,0 – 3 кг. 

 Капацитет:   2000 пилета/час 

 Време за обезкървяване: 120 секунди 

 Време за попарване: 180 секунди 
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 Темп. на попарване: 50 – 58° С регулируема 

 Време за оскубване: 45 секунди 

 Охлаждане:   75-80 минути 

Продукт: Въздушно охладени пилета, калибрирани или 

сортирани по партиди.  

 

4. Вещества по Приложение 3 на ЗООС 

За работата на котела към ще е необходимо монтиране на резервоар за природен 

газ или бутилково ремарке. Проектен капацитет на съоръжението за съхранение на 

природен газ – до 47,5 м3 или 20,05 т. 

Химично 

наименование 

CAS № ЕС № Класифи-

кация: 

CLP 

 

Класификаци

я по 

Приложение 3 

на ЗООС 

 

Пределни 

количества 

Проектен 

капаци-тет на 

съоръ-

женията, т 
наименован

ие 

състав 

Компре-

сиран 

природен 

газ 

Горивн

и 

газове 

68476-26-6 270-667-2 Flam. Gas 

1;H220, Press. 

Gas;H280, 

Repr. 1A;H360 

Част 2 – т.18 – 

Втечнени 

запалими 

газове, 

категория 1 

или 2 (вкл. 

втечнен 

нефтен газ) и 

природен газ 

 

Прагови 

количества: 50 

т/200 т 

47,5 m3 

20,05 т 

0,422 g/cm³ 25 

°C и степен 

на запълване 

на 

резервоара 

95% 

Природният газ е вещество поименно изброено в Част 2 – т.18 – Втечнени запалими 

газове, категория 1 или 2 (вкл. втечнен нефтен газ) и природен газ с прагови количества 

- 50 т / 200 т. Максималното количество природен газ, което се съхранява на 

площадката е 47,5 м3 или 20,05 т. Изчислението е извършено при относителна плътност 

0,422 g/cm³ 25 °C и степен на запълване - 95%. Максималното количество природен 

газ, което ще се съхранява на площадката е под праговите количества за нисък рисков 

потенциал – 50 т и под праговите количества за висок рисков потенциал – 200 т. 

Съоръжението не се квалифицира като “съоръжение с нисък рисков потенциал” нито 

като „съоръжение с висок рисков потенциал“. 

Във връзка с гореизложеното, ИП не попада под разпоредбите на Глава седма, Раздел І 

на ЗООС. 
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5. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура. По време 

на строителството и в периода на експлоатация ще се ползват съществуващите 

пътища в района.  

 

6. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

- Етап проектиране – 2 месеца 

- Етап строителство – 4 месеца.  

− Етап експлоатация – дългосрочно, режим на работа – едносменен, 5 дневна 

работна седмица. 

 

7. Предлагани методи за строителство. 

Предприятието ще се състои от производствено хале на един етаж, на  кота +0.00 

(само приемната зала, котелно, бойлерно и цех рендеринг  е на кота -1.10). На втори 

етаж са изградени само зала за наблюдение и управление и зала за НАССР екипа. 

Около сградата ще се изградят необходимите пътища и площадки необходи за 

нормалната експлоатация. 

Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажните 

дейности (земно-изкопни работи, монтажни дейности и обратно засипване на 

изкопите). 

Изпълнението на фундамента предполага изграждане на армировъчен скелет и 

заливането му с бетон на самия строителен обект. Конструкцията на сградата ще 

бъде стоманобетонна, скелетна с носещи греди и колони. 

Всички процеси ще се изпълняват от работници с необходимата специалност и 

квалификация, при нормални условия за работа. 

Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По 

време на строителството ще са необходима площ от 20 кв. м в рамките на имота за 

временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за 

изпълнителите на строителството. 

 

8. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Възложителят експлоатира ферма за интензивно отглеждане на птици. 

Инвестиционното предложение, предмет на настоящата разработка е с цел 

разширяване дейността на възложителя и използване на наличната свободна площ в 

границите на имота.   

9. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от 
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Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, 

подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Територията на разглежданите имоти не попада в чувствителни зони - защитени 

територии, паркове, исторически и археологически места, вододайни и санитарно-

охранителни зони и елементи от НЕМ. 

В района на площадката няма водоизточници, които се ползват за питейно-битово 

водоснабдяване на населението.  

Имотите не попадат в границите на СОЗ – пояс 1, 2 или 3, както и не попадат в 

буферна зона около водоизточници за питейно-битови нужди. 

Площадката е отдалечена от повърхностни водни обекти и не попада в крайбрежни 

заливаеми ивици.    

На фиг. 1 е представена – Сателитна снимка на имота и на района на 

инвестиционното предложение. Жилищната зона на с. Йонково отстои на около 480 м 

от границата на имота. 

На фиг. 2 е показано местоположението на имота спрямо границите на ЗЗ 

„Лудогорие“. Той отстои на около 215 м от границите на ЗЗ BG 0002062 „Лудогорие“, 

обявена за опазване на птиците и на около 1 121 м от границите на ЗЗ BG 0000168 

„Лудогорие“, обявена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна. 

 
фиг. 1 Отстояние на имота до жилищната граница на с. Йонково 

480 м 
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Фиг. 2 Граници на ЗЗ Лудогорие и местоположение на имота 

 

В приложение към настоящата информация е представена скица на имота. 

 

10. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, собственост на Възложителя. 

Имотът е с начин на трайно ползване “за друг вид производствен, складов обект“.  

Разположен е в границите на стопански двор. 

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе 

до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти. 

 

11. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; 

Национална екологична мрежа. 

Имотът, предмет на инвестиционно планиране е разположен в стопански двор на с. 

Йонково. Границата на имота е на около 480 м от най-близката жилищна сграда в 

селото. 

Територията на разглеждания имот не попада в чувствителни зони - защитени 

територии, паркове, исторически и археологически места, вододайни и санитарно-

охранителни зони и елементи от НЕМ. 

В района на площадката няма водоизточници, които се ползват за питейно-битово 

водоснабдяване на населението.  

ЗЗ „Лудогорие“ BG 0002062 

- 215 м - 

ЗЗ „Лудогорие“ BG 0000168 

- 1 121 м - 
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Имотът не попада в границите на СОЗ – пояс 1, 2 или 3, както и не попадат в буферна 

зона около водоизточници за питейно-битови нужди. 

Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии, не попада в границите на защитени зони.  

Най-близко разположените защитени зони са: 

BG 0002062 “ЛУДОГОРИЕ ” - Защитена зона за опазване на дивите птици, която отстои 

на около 215 м от площадката. 

BG 0000168 “ЛУДОГОРИЕ ” - Защитена зона за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, която отстои на около 1 121 м от площадката. 

Площадката е отдалечена от повърхностни водни обекти и не попада в крайбрежни 

заливаеми ивици.    

 

12. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив 

на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство). 

Не се предвиждат.  

 

13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Други разрешителни във връзка с инвестиционното предложение се основават на ЗУТ и 

други нормативни документи.  

 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ 

ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ 

ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

Имотът е урбанизирана територия, с начин на трайно позване – за друг вид 

производствен, складов обект. В границите на имота е разположена селскостопанска 

сграда – склад.      

Реализацията на проекта не налага промени в съществуващото и одобрено 

земеползване на територията.  

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Не се засягат и няма в близост до площадката предвидена за реализиране на 

инвестиционното предложение мочурища, крайречни области и речни устия върху 

които може да окаже отрицателно въздействие. Имотът е отдалечен от водни течения и 

не попада в крайбрежна заливаема ивица.  

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 
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Имотът е разположен в стопански двор на с. Йонково,  което е разположено в 

Дунавската равнина и е отдалечено от морското крайбрежие. Имотът не попада в 

крайбрежни морски зони и не засягат морска околна среда.  

4. планински и горски райони; 

Имотът е разположен в стопански двор на с. Йонково, община Исперих и не се 

намира в планински район. Имотът не попада в планински и горски райони.  

5. защитени със закон територии; 

Имотът е разположен в стопански двор на с. Йонково и не попада в границите на 

защитени със закон територии.  

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Площадката не попада в границите на защитени територии и защитени зони.  

Най-близко разположените защитени зони са: 

BG 0002062 “ЛУДОГОРИЕ ” - Защитена зона за опазване на дивите птици, която отстои 

на около 215 м от площадката. 

BG 0000168 “ЛУДОГОРИЕ ” - Защитена зона за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, която отстои на около 1 121 м от площадката. 

Имотът представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг 

вид производствен, складов обект, застроен е. Територията е силно антропогенно 

повлияна.  В границите на имота няма местообитания, предмет на опазване в ЗЗ. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

В близост до площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното 

предложение няма ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 

стойност върху които може да окаже отрицателно въздействие.  

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 

В близост до площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното 

предложение няма територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут 

или подлежащи на здравна защита върху които може да окаже отрицателно 

въздействие  

Инвестиционното предложение не засяга водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване както и учредени СОЗ. Не попада в буферни зони около такива 

водоизточници. 

Като територия, подлежаща на здравна защита може да се разглежда жилищната 

зона на с. Йонково, която е разположена на около 480 м от границата на имота. 

 

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
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1.  Въздействие върху хората  и тяхното здраве, земеползването, 

материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, 

земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на 

единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от 

естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и 

техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, 

радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 

1.1. Въздействие върху хората  и тяхното здраве 

За безопасната експлоатация на обекта по отношение запазване здравето на 

обслужващия персонал е необходимо спазване изискванията на ЗБУТ, Наредба № РД-

07-02/2009 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 

на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни условия на 

труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на 

специализираните служби в предприятията за организизране изпълнението на 

дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове 

и Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 16 

за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести и други нормативни 

актове, свързани със спецификата на дейността в предприятието. 

Основните рискове за работещите на площадката са: 

- Механични наранявания при работа.  

- Производствени вибрации 

- Производствен шум 

- Производствен прах 

- Химични дразнители 

- Термични изгаряния 

- Неблагоприятен микроклимат. 

С инвестиционните проекти се разработва част „Безопасност и хигиена на труда и 

опазване на околната среда“, в която се разглеждат всички мерки за обезопасяване 

на оборудването, инструктиране на персонала и необходимостта от лични предпазни 

средства на различните работни места.  

Рискът за работещите е управляем и може да се сведе до минимум с предприемане 

на подходящи мерки за защита. 

По отношение на населението – не се очакват вредни въздействия от планираната 

инвестиция.  

Реализирането на настоящото инвестиционно предложение не се очаква да има 

съществен негативен ефект върху здравето на населението в района.  

Работните операции се характеризират с разнородност по отношение на 

съдържанието на трудовите задачи, локализацията и методите на изпълнението им. 
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Затова и работните места са мобилни и динамични, като практически всяко работно 

място обхваща зоната на строителния обект. 

При строителната дейност се идентифицират следните опасни за здравето условия: 

- опасност от спъване, подхлъзване и падане от височина и при движение по 

стълби;  

- опасност от удар от падащи  и летящи предмети; 

- опасност от контузии, убождане и порязване при работа с ръчни инструменти, 

гвоздеи, диск на ъглошлайф и др.; 

- опасност от пропадане в необезопасени технологични отвори; 

- опасност от въздействие на електрически ток при неправилно полагане на 

кабели, нарушена изолация на проводниците, необезопасени ел. табло и ръчни 

електрически инструменти; 

- опасност от въздействие на шум – по-често импулсен, при удар с или върху 

метали, променлив при работа с ръчна техника, постоянен при работа на помпи и 

агрегати;  

- опасност от неблагоприятно въздействие на атмосферните условия – ниска и 

висока температура, висока влажност, въздушни течения – работа на открито; 

- опасност при професионален контакт със стандартни строителни материали, 

съдържащи фиброгенни, сенсибилизиращи и алергизиращи субстанции; 

- тежък физически труд – над 80 % от обема на СМР са ръчни операции. 

Строителният период ще продължи относително кратко – в рамките на няколко 

месеца. 

Преди започване изграждането на обектите, се извършва инструктаж по пожарна 

безопасност на целия ангажиран със строително-монтажните работи персонал. 

По време на изграждането на обекта да се спазват изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 

и други действащи нормативи за пожарна безопасност. 

При използване пожароопасни материали (битуми и др.) да се проведе специален 

инструктаж на работниците. 

По време на експлоатацията възложителят разработва инструкция за пожарна 

безопасност и план за спасителни и аварийно-възстановителни работи. 

За въвеждане на обекта в експлоатация задължително се осигурява необходимият 

ръководен и изпълнителски (обслужващ и поддържащ технически) персонал - 

преминал обучение и положил успешно изпити пред комисия и назначен със заповеди 

в съответствие с нормативните изисквания. 

По време на работа на газовото стопанство за компресиран природен газ се 

осигурява от възложителя необходимата противопожарна техника и средства за 

пожаробезопасност. 

При пропуск на газ, трябва незабавно да се изолира повредения участък чрез 

затваряне на съответния спирателен вентил. 
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Не се допуска около съоръженията за природен газ да се съхраняват каквито и да 

било запалителни материали и горими течности. 

При възникване на запалване или пожар да изключват всички апарати да съобщават на 

местната противопожарна служба и да започнат гасителни действия с наличните 

противопожарни средства. След завършване на работата съоръженията се изключват 

и почистват. Преносимите се прибират в помещения. Помещенията в които се 

съхраняват преносимите и стационарни съоръжения след работа се заключват. 

Заваръчните и другите огневи работи незабавно се преустановяват, ако настъпят 

изменения в условията за пожарна безопасност: появяване на взривоопасни пари и 

газове, повреди в заваръчните апарати, машини, съоръжения и др. Повторно започване 

на работата се допуска след пълното възстановяване на условията за безопасна 

работа. 

Всички заваръчни съоръжения се зачисляват на работещите с тях срещу подпис. 

За да се избегнат нещастните случаи по време на продухването и изпитанията на 

топлопровода, трябва да бъдат изпълнени всички мероприятия, които се изискват от 

Технологичната инструкция за изпитване. 

Когато  се наложи да се извършва дейност в загазена среда или при  възможност за 

утечка на газ от тръбопроводите или други съоръжения се казва, че се изпълнява 

дейност – газоопасни работи. 

Към газоопасните работи в загазена среда се  отнасят: 

 - присъединяване на газова линия  към действащ газопровод; 

 - въвеждане в експлоатация на газопровод и газови съоръжения; 

 - ревизия и ремонт на газопровод и съоръжения към него; 

 - очистване на газопровод, монтаж или демонтаж на глухи фланци към 

газопровод, който се намира  в действие; 

 -  демонтаж на газопровод, който е изключен от действащото трасе; 

 - профилактично обслужване на действащ газопровод, съоръжения и 

инсталация. 

При възникване на пожар в помещенията  незабавно да се прекъсне подаването на 

газ към помещенията. 

Проверката на плътност на съединенията на газопровода, както и търсенето на 

местата, от които евентуално може да изтича газ, се извършва само с пенообразуващ 

разтвор или газсигнализатор. 

За да се избегнат нещастните случаи по време на продухването и изпитанията на 

газопровода, трябва да бъдат изпълнени всички мероприятия, които се изискват от 

Технологичната инструкция за изпитване на газопроводите.  

При работниците по изграждането на обекта и при експлоатацията му експозицията 

на вредности е директна, но има временен характер с нисък интензитет.  

Източниците на неорганизирани емисии са:  



Възложител: „ГОЛД БАРН“ ЕООД – с. Гецово, община Разград 

ИП „Изграждане на енергоефективна птицекланница в ПИ с идентификатор 34103.45.24 в Стопански двор 

на с. Йонково, община Исперих, област Разград“ 

  

 стр. 24/36 

- изгорели газове от ДВГ на машините свързани със строежа и транспорта;  

- прах при строителните дейности;  

- шумово замърсяване от използваното техническо оборудване.  

Оценката на здравния риск се базира на вероятността от настъпване на негативни 

здравни последици, времето на излагане и въздействие на вредния фактор/дозата на 

експозицията и тежестта на последиците, които могат да се прогнозират.  

Всички идентифицирани в Плана за застрояване - елементи, ситуации и фактори биха 

могли да формират като допустими, приемливи и с контролируем риск, който следва 

да се проследява през всички етапи в реалния строителен процес.  

Най-близко разположени обекти, които изискват осигуряване на здравна защита са 

най-близките жилищни сгради, които отстоят на около 480 м. 

От реализацията на ИП, не се очаква генериране на шум над допустимите норми. 

Понастоящем на територията на бъдещия обект няма източници на шум. Шумовият 

фон на площадката се създава от транспортните средства по непосредствено 

прилежащата до нея улици. 

Възможно е по време на строителството да се получават вибрации от отделни 

строителни машини. Основните източници на шум, на територията по време на 

експлоатацията му, са климатичните системи и движението на МПС. 

Предвидени са мерки за събиране и пречистване на отпадъчните води от дейността. Те 

ще се събират във водоплътни безотточни резервоари и периодично ще се предават 

на ГПСОВ-Разград за последващо третиране.  

За осигуряване на топлина за процесите ще се ползва котел, работещ на природен 

газ, който е нискоемисионно гориво. Извършените прогнозни изчисления на 

максималните приземни концентрации показват стойности многократно по-ниски от 

нормите за опазване на човешкото здраве и разпростиране до 100 м от площадката. 

Жилищната територия на с. Йонково е на 480 м от обекта и до нея не биха достигнали 

замърсители. 

За дезинфекция на помещенията и съоръженията ще се използват дезинфекционни 

препарати, разрешени за употреба в хранителната промишленост. Същите не са 

вредни за хората.   

Не съществува здравен риск за населението.  

✓ Благоприятни фактори, способстващи минимизиране на въздействието върху 

населението: 

- Местоположението на имота е благоприятно спрямо населеното място. Той е  

разположен в подветрената му страна. Обектът е визуално отделен от населеното 

място, като разположението му елиминира възможността за разпространение на 

шум и други вредности до жилищната зона. 

- Производствената сграда ще е затворена постройка, в която се разполага 

производственото оборудване.  
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- По време на експлоатация на обекта не се очаква емитиране на вредности извън 

района на площадката (шум, неприятна миризма, токсични вещества, прах).  

- Обектът е разположен в стопаснки двор и имат непосредствена връзка с обиколни 

асфалтирани пътища. Вътрешните пътища са покрити с асфалт. Външните пътища 

водят извън населени места. 

 

1.2. Въздействие върху материалните активи – Оценява се като „положително“. 

 

1.3. Въздействие върху културното наследство –  в близост няма разположени 

паметници на културата. Въздействието се оценява като „без въздействие“.   

 

1.4. Въздействие върху атмосферен въздух  

Предвижда се монтиране на котел, с който ще се осигурява необходимото количество 

пара за пропарване на птиците в кланицата. Котелът ще работи с гориво – природен 

газ. Топлинната мощност на котел аще е 0,82 MW. 

За отвеждане на отпадъчните газове от горивния процес е предвиден един комин с 

диаметър Ф400 мм и височина 17 м.  Той ще е двойностенен и ще се изпълни от 

неръждаема стомана с изолация.  Дебитът на димните газове ще е 0.19 м3/сек. 

За определяне на очакваните емисии в приземния слой на атмосферата е извършено 

математическо моделиране с програмен продукт Plume. 

Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на 

замърсителите на въздуха, емитирани от парокотелната централа, се извършва със 

симулационен пакет PLUME - изследвана област от въздушния басейн 2000 х 2000 м (20 

стъпки * 100 м). 

Моделира се с тип подложна повърхност „градски район“. 

✓ Входящи метереологични данни: 

За оценка на средногодишното замърсяване са използвани данни за скоростта на 

вятъра [m/s] и съответната им честота (%] по осемте стандартни посоки на вятъра за 

най-близко разположената станция - Исперих, които са взети от Климатичен 

справочник на България. 

Таблица 1.4.-1 

Посока на 

вятъра 
N NE E SE S SW W NW 

% честота 3.6 5.0 17.2 15.2 5.0 7.4 32.0 14.6 

скорост на 

вятъра,  м/сек 
2.8 3.3 2.8 3.4 3.1 3.7 3.4 3.2 

Средната годишна температура за станция Исперих е 10.6˚С. 
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✓ Параметри на изпускащите устройства: 

Таблица 1.4.-2 Входящи данни – Параметри на изпускащите устройства  

Източник 
X, 

м 

Y, 

м 
Н, м 

Т, 

°С 

Д, 

м 

Дебит, 

м3/сек. 

ЕNOx, 

гр./сек. 

ЕSOx, 

гр./сек. 

ЕCO, 

гр./сек. 

ИУ-1  

Котел на 

природен 

газ 

1000 1000 17 187 0,4 0,19 0.0475 

 

0.0067 

 

0.0190 

Забележки:  

Топлинната мощност на котела е 0,82 MW и той не попада под разпоредбите на 

Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в 

атмосферата от средни горивни инсталации.  

Емисиите (E g/s) на замърсителите NOx, SOx и СО в последните три колони на 

таблицата са изчислени на база нормите за допустими емисии, определени в 

Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници.  

НДЕ при използване на гориво – природен газ: NOx – 250 mg/m3; SOx – 35 mg/m3; CO – 

100 mg/m3 

Резултати от изследването 

1.4.1.  Средногодишна концентрация на замърсители в приземния слой. 

Изолинии на приземните концентрации на изследваните замърсители, получени при 

математическото моделиране са представени на фиг. 1.4-1, 1.4.-2 и 1.4.-3. 

 

Фиг. 1.4.-1 – Изолинии на приземните концентрации на NOx  

Максимална приземна концентрация Cmax=0.00227 mg/m3, на разстояние Xmax=100 

м от последния източник. 
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Фиг. 1.4.-2 – Изолинии на приземните концентрации на SOx  

Максимална приземна концентрация Cmax=0.00032 mg/m3, на разстояние Xmax=100 

м от последния източник. 

 
Фиг. 1.4.-3 – Изолинии на приземните концентрации на CO  

Максимална приземна концентрация Cmax=0.00091 mg/m3, на разстояние Xmax=100 

м от последния източник. 

1.4.2. Максимална еднократна концентрация на замърсители в 

приземния слой. 

Програмният продукт PLUME разполага и с възможност за оценка на максимално 

еднократните концентрации, които биха се получили в приземния атмосферен слой в 

резултат на специфични метеорологични условия. За тази цел при зададени 

параметри на изпускащите устройства, както и на съответните емисии, се редува 

целият набор от метеорологични параметри (посока, скорост на вятъра и клас на 

устойчивост), като се определят тези, при който се получава най-висока стойност на 

изчислената приземна концентрация. 
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Резултатите от моделирането са представени на фиг. 1.4.-4, 1.4.-5 и 1.4.-6. 

 

Фиг. 1.4.-5 – Максимална еднократна концентрация на NOx  

Максималната еднократна концентрация Cmax=0.01166 mg/m3, на разстояние 

Xmax=100 м от последния източник. 

 

Фиг. 1.4.-6 – Максимална еднократна концентрация на SOx  

Максималната еднократна концентрация Cmax=0.00164 mg/m3, на разстояние 

Xmax=100 м от последния източник. 
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Фиг. 1.4.-7– Максимална еднократна концентрация на CO  

Максималната еднократна концентрация Cmax=0.00466 mg/m3, на разстояние 

Xmax=100 м от последния източник. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Изчислените максимални еднократни концентрации на изследваните замърсители 

NOx, SOx и CO са многократно под определените норми за опазване на човешкото 

здраве в Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 

Максималното разстояние на което се очакват максималните еднократни 

концентрации е 100 м. Жилищната зона на с. Йонково е на около 480 м от площдаката 

и до населеното място не биха достигнали емисии на NOx, SОx и CO.  

В таблица 1.4.-3  са представени изчислените максимални стойности за 

средногодишната концентрация на замърсителите, емитирани от парокотелната 

централа в приземния слой на атмосферата, разстоянията, на които се наблюдават, 

сравнени с нормата за опазване на човешкото здраве, определени в Наредба № 12 от 

15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 

олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 

Таблица 1.4.-3 

Стойности на изчислените максимални концентрации (4000х4000m) Съответствие 

 

Замърсител / 

вариант 

Роза на вятъра 
Норма за опазване за 

човешкото здраве 

Разстояние 

Концентрация,  

mg/m3 

м Стойност мярка стойност мярка вид ДА/НЕ 

SО2  100 0,00032 mg/m3 

125 

350 

µg/m3 

µg/m3 

ср.дн. 

едночасова 

Липсва 

ср.год.  

ПДК 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_14_ot_23091997.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_14_ot_23091997.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_14_ot_23091997.rtf
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NOx 100 0,00227 mg/m3 40 µg/m3 Средногод. 
ДА 

СО  100 0,00091 mg/m3 10 mg/m3 Среднодн. 

Липсва 

ср.год. ПДК 

В таблица 1.4.-4 са представени изчислените стойности за максимално еднократна 

концентрация на замърсителите, емитирани от парокотелната централа в приземния 

слой на атмосферата, разстоянията, на които се наблюдават, сравнени с нормата за 

опазване на човешкото здраве, определени в Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми 

за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 

оксид и озон в атмосферния въздух. 

Таблица 1.4.-4. 

Стойности на изчислените максимални концентрации (4000х4000m) Съответствие 

Замър-

сител  

Най – неблагоприятни 

мет.условия ПДК 

Разстояние Концентрация 

м стойност мярка Стойност мярка вид ДА/НЕ 

SО2 100 0,00164 mg/m3 350 µg/m3 едночасова ДА 

NOx 100 0,01166 mg/m3 200 µg/m3 едночасова ДА 

СО 100 0,00466 mg/m3 10 mg/m3 Средноденонощна ДА 

Заключение: В резултат на извършените анализи, въздействието върху приземния 

въздушен слой ще бъде незначително, с малък териториален обхват. Изчислените 

стойности на приземните концентрации са многкратно по-ниски от нормите за 

опазване на човешкото здраве за изследваните замърсители. Разпространяват се до 

100 м от площадката и не достигат до жилищната територия на с. Йонково, която е на 

480 м от обекта. 

 

1.5. Въздействие върху водите 

От кланичната дейност се очаква образуване на производствени отпадъчни води.  

Предвижда се изграждане на локална пречиствателна станция, модулен тип, в която да 

се пречистват формираните отпадъчни води от обекта. След пречистване, отпадъчните 

води ще се отвеждат към безотточни черпателни резервоари. Предвижда се да се 

извозват периодично до ГПСОВ-Разград.   

Имотът не попада в повърхностни водни обекти, дерета, суходолия, заливаеми ивици и 

др. Подземните води в района са дълбоко разположени. 

От инвестиционното предложение не се предвижда заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект.  

Въздействието върху водите се оценява като „незначително“.  

 

1.6. Въздействие върху почвата и земните недра  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_14_ot_23091997.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_14_ot_23091997.rtf
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На етап строителство: 

Имотът, предмет на инвестиционно планиране е урбанизирана територия, част от 

стопански двор. На територията му не почвите са антропогенно повлияни. 

Въздействието се оценява на „без въздействие“. 

При експлоатацията: 

Не се очаква замърсяване на почвите на територията на имота. Района на новата 

сграда, в която ще се разположи кланицата ще е покрит с трайна настилка. Всички 

товаро-разтоварни дейности ще се извършват върху бетонирана (асфалтирана) 

площ.  

Инвестиционното предложение изключва възможност за въздействие върху земните 

недра, както на етап строителство, така и при експлоатацията на обекта. 

 

1.7. Въздействие върху ландшафта 

Ландшафтът на територията е антропогенен, имотът е разположен в урбанизирана 

територия - стопански двор. Въздействието в етапа на строителство и при 

експлоатацията на обекта се оценява като „без въздействие“.  

 

1.8. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното намерение е 

разположен, в урбанизирана територия – бивш стопански двор, а имотът е с начин на 

трайно ползване – за друг вид производствен складов обект.  

Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии, не попада в границите на защитени зони.  

Най-близко разположените защитени зони са: 

BG 0002062 “ЛУДОГОРИЕ ” - Защитена зона за опазване на дивите птици, която отстои 

на около 215 м от площадката. 

BG 0000168 “ЛУДОГОРИЕ ” - Защитена зона за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, която отстои на около 1 121 м от площадката. 

Площадката е разположена в границите на бивш стопански двор на с. Йонково. В 

съседните имоти се извършва стопанска дейност. На изток граничи с незастроена 

територия и обработваеми земи.  В района на с. Йонково се срещат следните видове 

птици: щиглец – Carduelis carduelis, горска дърволазка – Certhia familiaris, градска 

лястовица – Delichon urbicum, голям пъстър кълвач – Dendrocopos major, малък пъстър 

кълвач – Dendrocopos minor, сирийски пъстър кълвач – Dendrocopos syriacus, белогръб 

кълвач – Dendrocopos leucotos, чинка – Fringilla coelebs, сойка – Garrulus glandarius, 

селска лястовица – Hirundo rustica, червеногърба сврачка – Lanius collurio, славей – 

Luscinia megarhynchos, бяла стърчиопашка – Motacilla alba, син синигер – Parus 

caeruleus, голям синигер – Parus major, домашно врабче – Passer domesticus, полско 

врабче – Passer montanus, сврака – Pica pica, голямо белогушо коприварче – Sylvia 
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communis, голямо черноглаво коприварче – Sylvia atricapilla, гугутка – Streptopelia turtur, 

скорец – Sturnus vulgaris, черен кос – Turdus merula, поен дрозд – Turdus philomelos. 

Срещат се следните земноводни и влечуги: стенен гущер – Lacerta muralis (Laurenti, 

1768), кримски гущер – Podarcis tauricus tauricus (Pallas, 1814)1, зелен гущер – Lacerta 

viridis meridionalis, (Cyren 1933, Çevik & Kumlutas 1999, Çevik 1999, Schlüter 2003, Trapp 

2005), голям стрелец – Coluber jugularis L., смок мишкар – Elaphe longissima (Laurenti, 

1768), жаба дървесница – Hyla arborea (L., 1758)., както и следните видове бозайници: 

къртица – Talpa europaea L., таралеж – Erinaceus concolor (Martin, 1838), заек – Lepus 

capensis (L. 1758), обикновена катерица – Sciurus vulgaris (L. 1758), полска мишка – 

Apodemus agrarius (Pallas, 1771), обикновена домашна мишка – Mus musculus (L.,1758), 

кафява горска полевка – Clethrionomys glareolus (Schreberр 1780), лисица – Vulpes 

vulpes (L.,1758), черен пор – Mustela putoris (L.,1758). 

В района на площадката няма находища на лечебни растения и растения със 

стопанско значение или на видове, под специален режим на опазване и ползване. 

В близост до площадката няма природни обекти. 

На площадката липсват гнезда на птици. В района не се срещат представители на 

фауната, под специален режим на защита. Въздействието се оценява на „без 

въздействие“. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение: 

Реализацията на инвестиционното предложение: 

- Няма да доведе до увреждане на местообитания или на видове - предмет на 

опазване в защитената зона, компонентите на околната среда от съществено 

значение за местообитанията и видовете - предмет на опазване в защитената зона, 

както и на характерни елементи на ландшафта, които са от съществено значение за 

миграцията, географското разпространение на видовете и генетичния обмен между 

популациите им. 

- Няма да доведе до влошаване състоянието на местообитанията, намаляване на 

площта на тяхното разпространение, влошаване на структурата и специфичните му 

функции, влошаване на състоянието на характерните за местообитанията видове. 

- Не допринася за намаляването на популацията на вида в защитената зона в 

дългосрочен план, не води до намаляване или риск от намаляване на естествения 

район на разпространение на този вид в защитената зона и не допринася за 

намаляването на площта на местообитанието, което осигурява преживяването на 

популациите на този вид в защитената зона. 

Отдалечеността на площадката от повърхностни водни обекти изключва възможност за 

въздействие върху тях и то може да се оцени на „без въздействие“. 
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3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

На територията на площадката се предвижда съхранение и употреба на природен 

газ. Максималните количества, които може да са налични на площадката са 20,05 т. 

Съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. 

В наредба Із-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар изискванията са в чл. 610. Складовете за компресиран 

природен газ се проектират по реда на Наредба № 6 за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за 

пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на Наредбата за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 

газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 

По отношение минималните разстояния от сградата на кланицата изискванията са в 

наредбата по чл. 200, ал. 2 от ЗЕ. Чл. 135. (1) Бутилките на бутилковите инсталации и 

батериите от бутилки се монтират в съответствие с изискванията на чл. 184 и 190 от 

наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ за минимални разстояния от съседните сгради, както 

следва: 

1. за бутилки с вместимост до 1000 l - 1,5 m; 

2. за бутилки с вместимост над 1000 l до 10 000 l - 3 m; 

3. за бутилки с вместимост над 10 000 l - 5 m. 

(2) Допуска се намаляване на разстоянията по ал. 1 с 50 на сто, когато бутилките и 

сградата са отделени с негорима стена с височина най-малко 1 m над бутилките и с 

граница на огнеустойчивост 150 min. 

За конкретния обект, като първи вариант е необходимо минимално разстояние до 

сгради от 3 метра. Това разстояние може да се намали на 1.5 метра, ако се отдели 

бутилковата група и сградата с негорима стена с височина един метър над бутилките 

и с граница на огнеустойчивост 150 минути. Тази граница се осигурява от тухлен зид 25 

см или стена от бетон В20, стоманобетон и от бетонни и стоманобетонни панели или 

блокове с дебелина 15 см. 

• Аварии с опасни вещества - Всички служители се обучават за реагиране при 

опасни ситуации, като периодично се провеждат необходимите инструктажи. На 

територията на фирмата могат да възникнат единствено локални аварии 

(изтичане/разсипване на малки количества химически опасни и вредни продукти). 

Количествата съхранявани опасни вещества не могат да доведат до местни аварии  

или крупни аварии.  

• Всички суровини и продукти за производството, за които съществува 

опасност от разливи/разсипване се съхраняват в обособени закрити складови площи.   

• Всички спомагателни материали се съхраняват в оригинални опаковки, 

съобразно инструкциите в информационните им листи за безопасност.  
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• Транспортни аварии – при превоза на опасни химични вещества и отпадъци 

се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по 

шосе (ADR). 

Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията: 

• Създаване на системи и организации за своевременно информиране и 

оповестяване на служителите и работниците; 

• Създаване на групировка от сили и средства за провеждане на спасителни и 

аварийни работи в огнището на поражението. 

• Осигуряване на необходимите защитни съоръжения, индивидуални средства за 

защита и медикаменти за йодна профилактика в максимално съкратени 

срокове за тяхното използване. 

• Обучение на служителите и работниците за поведение и действие, помощ и 

самопомощ при бедствия и аварии. 

• Поддържане на реда и сигурността в обекта и опазване на имуществото. 

• Провеждане на превантивни работи за недопускане или намаляване на щетите 

при бедствия и аварии. 

• Създаване на условия за бързо привеждане на обекта за работа в условия на 

повишена радиация, силни земетресения и други бедствия. 

• Строго спазване на вътрешното законодателство и общопризнатите норми на  

международните отношения. 

 Мерки за защита на населението: 

• Обучение на персонала. 

• Провеждане периодични учения с персонала. 

• Осигуряване на необходимите материали и техника. 

• Поддържане на връзка с компетентните  и специализирани органи  за защита от 

бедствия, аварии и катастрофи. 

На територията на площадката не се предвижда използване и съхранение на 

вещества, попадащи в табл. 3 от Приложение № 3 на ЗООС, в количества над 

определените за класификация.  

Не е необходима класификация на предприятието съгласно чл. 103 на ЗООС.  

 

4. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно): 

На база извършения анализ в т. ІV.1 от настоящата информация, може да се даде 

следната обща оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното 

предложение: 
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НУЛЕВО - земеползването, земните недра,  почви, природните обекти, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените зони, ландщафта, единични и 

групови паметници на културата. 

НЕЗНАЧИТЕЛНО до НУЛЕВО, ОТРИЦАТЕЛНО, ДЪГОТРАЙНО въздействие в периода на 

експлоатация се очаква върху атмосферния въздух, водите, както и въздействие от 

различните видове отпадъци и техните местонахождения и въздействие върху хората и 

тяхното здраве. 

ПОЛОЖИТЕЛНО въздействие върху материалните активи. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, 

курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и 

др.). 

– с малък териториален обхват –в границите на разглежданияе имот . 

- с локален характер – незначително и с възможност за възстановяване. 

- засегнато население – единствено персонала, експлоатиращ площадката. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на въздействие се оценява на малка. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта 

на въздействието. 

Продължителност - дълготрайно; 

Честота – постоянно – при нормална експлоатация 

Кратковременно – по време на строителството. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Не се очаква кумулативен ефект.  

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Не се очакват значителни отрицателни въздействия при реализацията и експлотацията 

на инвестиционното предложение. Не се разглеждат допълнителни възможности за 

намаляване на тяхната степен. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Инвестиционното предложеие изключва трансграничен характер на въздействията. 
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11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 

предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни 

отрицателни въздействия върху околната среда и населението, както на етап 

строителство, така и на етап експлоатация. Не се разглеждат мерки за 

предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

въздействия, тъй като такива не са идентифицирани.   

Въпреки това, с цел спазване на екологичното законодателство и добрата 

производствена практика, могат да се предприемат следните мерки:  

- Да се проектира и изпълни подходяща пречиствателна станция за отпадъчните 

води от кланицата; 

- Да се проектират и изпълнят подходящи приемни съоръжения – безотточни 

резервоари за събиране на отпадъчните води от обекта; 

- Да се сключи договор с ВиК-оператор за предаване на отпадъчните води в 

ГПСОВ; 

- Да се спазват изискванията на нормативната база във връзка с експлоатацията 

на хладилните агрегати, съдържащи фреони; 

- Да се разработи и представи за утвърждаване План за собствен мониторинг на 

организираните източници на емисии в атмосферния въздух; 

- Разработване на инструкции и обучение на персонала, гарантиращи 

спазването на екологичните норми и предотвратяване възникването на 

инциденти; 

- Разделно събиране на производствени и битови отпадъци и предаването им на 

лица, притежаващи съответните разрешителни докменти за последващото им 

теритране.  

- Да се разработят и внесат в РИОСВ-Русе за утвърждаване – работни листи за 

образуваните отпадъци от дейността. 

 

12. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

На етап уведомяване, възложителят е обявил своето инвестицинно намерение на 

засегнатата общественост в община Исперих и с. Йонково. Не са постъпили 

становища, мнения или възражения от обществеността. 

Настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС ще бъде 

предоставена за достъп до населението на община Исперих и с. Йонково, съгласно 

изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2, както и чрез съобщение на сайта на РИОСВ-Русе, 

съгласно изискванията на чл. 6, ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка въздействието върху околната среда - за срок от 14 дни. 


