
Представено от К. Михайлов уведомление за инвестиционно предложение за 
изграждане на „Ферма за отглеждане на животни и селскостопански култури, 
преработка на продукцията и места за настаняване“ в имот №124004, в 
землището на село Брястово, община Минерални бани, област Хасково 
 

Във връзка с представено от К. Михайлов уведомление за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Ферма за отглеждане на животни и селскостопански 
култури, преработка на продукцията и места за настаняване“ в имот №124004, в 
землището на село Брястово, община Минерални бани, област Хасково и на 
основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.):  

Целта на инвестиционното предложение е да се проектира и изгради ферма за 
отглеждане на животни и селскостопански култури, преработка на продукцията и места 
за настаняване. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на три етапа: 
Първи етап – смяна на статута на земеделска земя, проектиране и изграждане 

на ферма за отглеждане на животни (основно кози, също и овце до 150 броя общо) и 
селскостопански култури с преработка на продукцията във фермерски продукти за 
реализация на пазара и в самата ферма. 

Втори етап – проектиране и изграждане на места за настаняване, лятно 
заведение за хранене и дегустации, площадки със съоръжения за спорт и 
развлечения. 

Трети етап – проектиране и изграждане на разширение на фермата за 
отглеждане на животни, селскостопански култури и преработка на продукцията. 

Отглежданите животни ще са основно млекодайни. Животните ще се отглеждат 
оборно – пасищно (през зимните месеци животните ще се хранят с готови фуражи). 

Предвижда се изграждане на мини-мандра за преработка на добиваното във 
фермата мляко и производство на млечни продукти (прясно мляко, кисело мляко и 
сирене). 

На този етап може да се определи, че така заявеното инвестиционно 
предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ и т. 7, буква „в“ от Приложение № 2 на 
ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 
1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот № 124004, с площ 6,922 дка, НТП нива в землището на с. 
Брястово, общ. Минерални бани, за който се предвижда изграждане на ферма за 
отглеждане на животни и селскостопански култури, преработка на продукцията и места 
за настаняване не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001031 
„Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на 
природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена 



зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие. 

 
 

Копие на писмото е изпратено до Община Минерални бани и кметство село 
Брястово 

 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 19.12.2018 г./ 


