ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - С Л И В

СЪОБЩЕНИЕ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.),
Община Сливен съобщава на засегнатото население, че:
„КАНАР ГРУП” АД, гр. Пловдив
има следното Инвестиционно предложение за:
”Преустройство на съществуваща свинеферма във ферма за гушене на патици с
капацитет 3500 броя птици” в ПИ с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен
За контакти:
Име: Галя Петрова
Тел.: 0889106044, e-mail: gpetrova@grainstore.eu
Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, ж.к „Южна промишлена зона”,
Кукленско шосе № 38;
Адрес за кореспонденция: гр. Сливен, кв.”Индустриален”, Фуражен завод

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния
сайт на Община Сливен (http://www.sliven.bg), раздел Околна среда – Процедури по
ОВОС – точка 2 Обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за
ОВОС.
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на
информацията по Приложение № 2 /до 27.12.2017г. вкл./ в Община Сливен, гр. Сливен
8800, бул.”Цар Освободител № 1, и/или в РИОСВ – Стара Загора, гр. Стара Загора
6000, ул. ”Стара планина”№ 2, п.к.143.

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 14.12.2017 г.

Приложение № 2 към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I.
1.

Информация за контакт с възложителя:

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице,
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
„КАНАР ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. „Южна
индустриална зона“, Кукленско шосе № 38, вписано в ТР при Агенция по вписванията с
ЕИК 204679084, представлявано от Стоян Вълев, Изпълнителен директор

2. Пълен пощенски адрес.
 гр. Пловдив, ж.к. Южна индустриална зона“, Кукленско шосе № 38
3. Телефон, факс и e-mail.
0889106044 , gpetrova@grainstore.eu
4. Лице за контакти.
Галя Петрова
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението.
 Инвестиционното предложение представлява: Използване на съществуващо
помещение, което до момента се е използвало за свинеферма, да се преустрои
за гушене на патици, тип „Мюлари“. Сградата, обект на Инвестиционното
предложение е с идентификатор № 67338.162.4.2. и е разположена в ПИ с
идентификатор 67338.162.4, находящ се в гр. Сливен, местност „Аркаръ Коруч“ с
трайно предназначение Урбанизирана територия и начин на трайно ползване
Животновъден комплекс, целия с площ от 16 260 кв. м. При граници и съседи, имоти
с идентификатори 67338.162.9, 67338.162.
 Инвестиционното предложение, изключва строежа на нови сгради, по своята
същност ще се преустрои, само съществуващо помещение, за отглеждане на
свине, в помещение за гушене на патици.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
 Изпълнението на инвестиционното предложение, използване на съществуващо
помещение, което се е използвало за свинеферма, да се преустрои за гушене на
патици, тип „Мюлари“, ще обезпечи производството и задоволяването на разширено
търсене на ценна суровина за хранително вкусовата промишленост – черен дроб,
за производството на деликатесен продукт.
 Реализацията на инвестиционното предложение ще е с положителен ефект върху
икономиката на населеното място, чрез разкриване на няколко работни места и
ангажиране на доставчици на храна и спомагателни материали.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
 Изпълнението на проекта не засяга и няма връзка със съществуващи
градоустройствени селищни и земеразделителни планове.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
 По отношение местоположението на имота не съществуват алтернативи, тъй като
същия е нает с тази цел и е подходящ, за гушене на патици като местоположение и
размер.
 По отношение на технологията, на гушене, се извършва по една трайно установена в
практиката технология. В метални клетки се залагат по четири броя птици, които се
хранят с царевица продължаващо 12-14 дни, за което време черния дроб на птицата

се инфилтрира с мастна тъкан и нараства.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
 Сградата, обект на настоящото предложение, с идентификатор 67338,162,4.2, със
ЗП 1071кв.м.се намира в гр. Сливен, местност „Аркаръ коруч„ и е разположена в
имот с идентификатор № 67338. 162.4, целия имот е с площ от 16204кв.м по КККР.
Имота е с начин на трайно ползване Животновъден комплекс. Дружеството ни е
наело обекта с договор за наем от 01.11.2017г, който е безсрочен.
 За инвестиционния процес не се предвижда извършване на строителни работи,
респективно отпада нуждата от площ за временни дейности по време на
строителството.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
 Водоплаващите птици са лесно приспособими към условията на отглеждане,
издръжливи са на неблагоприятни условия и затова може да се отглеждат в,
преустроени сгради, предназначени за други животни. В сградата, която е предмет
на ИП ще бъдат монтирани метални клетки с размери 1 кв. м. В металните клетки
ще се поставят по 4 бр. патици. Общо в сградата ще се гушат до 3500 броя патици.
При гушенето, настанените в метални клетки, патици се хранят с царевица, която се
вкарва принудително в гушата. В първите дни се прилага двукратно хранене, след
това се преминава към трикратно, четирикратно, а понякога и петкратно хранене в
края на периода на гушене. Принудителното гушене води до мастно инфилтриране
на черния дроб. В края на периода, след 14-ия ден от началото на гушенето
екскрементите добиват жълто зеленикав цвят, примесени са с несмлени зърна
царевица. Патиците дишат тежко, движат се ограничено. Това е моментът, когато те
трябва да се колят. Удължаването на гушенето след този период води до
качеството на черния дроб. Гушенето завършва за около 12-14 дни. След което се
залагат в метални клетки нови, 3500 броя патици. Поенето на патиците ще се
извършва, посредством поилки, които са най-икономични и не мокрят пода на
клетките, респ. торовата постеля. Това води до намаляване на загубите на вода и
намаляване разлагането на карбамида в тора до амоняк.
 Отопление не се предвижда.
 Във връзка с поддържане на микроклимата в помещението ще бъде монтирана
вентилационна система, съгласно нормативните изисквания.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 При реализацията на инвестиционното предложение, не се предвижда промяна на
съществуваща инфраструктура. Площадката има излаз на полски път, който прави
връзка с Общинската пътна мрежа. Не се предвижда изграждане на пътища.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
 При реализацията, не се предвижда осъществяване на строителни работи.
 Предвижда се монтаж на поилки и вентилация.
9. Предлагани методи за строителство.
 На площадката има съществуващи сгради, едната от които ще бъде пригодена за
нуждите на инвестиционното предложение. Сградите са бивши свинеферми,
изпълнени са монолитно и са в добро състояние. Поради тази причина не се
предвиждат строителни дейности и технологии.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.
 Не се предвижда използване на природни ресурси по време на експлоатацията на
обекта. Обекта е захранен с вода от водопреносната мрежа на ВиК Сливен.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.
• Фазата на експлоатацията ще доведе до образуване на следните видове отпадъци:
• смесени битови отпадъци - около 50кг/месечно. Образуват се от антропогенната
дейност на обекта. Ще се предават на общинското депо за ТБО.
• формираната животинска тор, от екскрементите на патиците ще се съхранява за

ограничено време на съществуващата, изградена и използвана до момента торова
площадка в границите на имота, след което ще се предават на фирма за
преработка на Био газ.
• - Отпадните води, предимно с битов характер, ще се отвеждат в съществуващата
бетонирана, изгребна яма.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху
околната среда.
 Не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда, вследствие дейността
на обекта.
13 Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство, третиране на отпадъчните води).
 Не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.
Обекта е захранен с ел. енергия от мрежата на ЕВН и присъединен към мрежата на
ВиК Сливен.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
 Няма нужда от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
 При експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на
околната среда.
16. Риск от инциденти.
 Няма риск от инциденти.
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1.

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 Националната екологична мрежа и
най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.



Приложено, представяме копие на скица, на недвижимия имот издадена от Агенция
по Кадастъра.
Както и снимков материал, с обозначението на обекта. Видно от снимката не са
налице жилищни или други сгради със специално предназначение. В близост до
имота няма обекти от Националната екологична мрежа, НАТУРА 2000.

.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели

на земи.
 Ползвател на имот 67338.162.4 в землището на гр. Сливен, местност „Аркаръ коруч“,
общ. Сливен е единствено Инвеститора на проекта, „КАНАР ГРУП“ АД.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
 Площадката, на която се намира обекта, представлява урбанизирана територия.
4. 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.


Инвестиционното предложение не попада в защитени зони, предмет на опазване на
Национална екологична мрежа НАТУРА 2000.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
 Не са разглеждани други алтернативи на местоположение на обекта.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и
неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни
ценности, 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.
 Реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже неблагоприятно
въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, ландшафта, природните
обекти, минералното разнообразие и неговите елементи, защитените територии,
единични и групови паметници на културата. Не се очаква отрицателно въздействие
от естествените и антропогенните фактори и процеси, различните видове отпадъци
и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шум, вибрации,
радиация, както и някои генетично модифицирани организми.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
 Инвестиционното предложение не попада в защитени зони, предмет на опазване на
Национална екологична мрежа НАТУРА 2000.
 При извършваното проучване се установи, че най-близката защитена зона е „Река
Тунджа 1” с код BG0000192, която припокрива защитена зона по Директива за
птиците
Цел на опазване на ЗЗ „Река Тунджа1“ Запазване на площта на природните
местообитания и местообитанията на видове и техните популации,
предмет на опазване в рамките на защитената зона
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона
 В имота няма дървета и храсти, представляващи предмет на опазване на защитени

видове. Инвестиционното предложение не би могло да бъде част от хранителната
верига на животински видове, поради това, че имота попада в зона, която вече се е
урбанизирала доста интензивно и много отдавна. Птици не гнездят, срещат се само
случайно преминаващи.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 Настоящото инвестиционно предложение няма да окаже, неблагоприятно
въздействие върху компонентите на околната среда.
 няма да въздейства върху компонент повърхностни и подземни води, тъй като от
дейността няма да се формират промишлени отпадъчни води. Битовофекалните
води ще се събират във бетонна изгребна яма и ще се предават за обезвреждане в
ГПСОВ Сливен със специализиран транспорт.
 Фермата не е източник на промишлен шум в околната среда, не се предвижда
употреба на ОХВ и С по смисъла на чл.2 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси.
 Отпадъците, формирани в резултат на дейността не са лимитиращ фактор по
реализацията на ИП, тъй като тяхното образуване, временно съхранение и
последващо предаване за третиране ще се извършват при контролирани условия.
Количествата ще са сравнително малки и няма да оказват въздействие върху ОС.
Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места
(наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).
 Имота попада в урбанизираната територия с развита стопанска дейност.
5. Вероятност на поява на въздействието.
 Не се предвижда възникване на кумулативен ефект, в съчетание с реализацията на
други ИН в непосредствена близост и засягане на 33 и други природни територии.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
 Инвестиционния процес по преустройство на сградата ще продължи около 2
месеца.
 Въздействието няма да окаже отрицателни изменение в компонентите на ОС.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни
въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
 Насочени са към опазване на околните терени и води от замърсяване и увреждане
при експлоатация на обекта. Както вече бе споменато не се предвижда
строителство
8. Трансграничен характер на въздействията.


Не се очаква трансгранично въздействие.

Възложител

