
Представено от Д. Димитров уведомление за инвестиционно предложение за 

„Работилница за производство на безалкохолни напитки и преработка и 

ферментация на малц и малцови продукти“ в УПИ VI-425, кв. 71 с. Хлябово, общ. 

Тополовград, обл. Хасково 

 

Днес, 28.04.2021 г. във връзка с представено от Д. Димитров уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-451/21.04.2021 г. за „Работилница за 

производство на безалкохолни напитки и преработка и ферментация на малц и малцови 

продукти“ в УПИ VI-425, кв. 71 с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково, 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):  
С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на съществуваща 

едноетажна стопанска сграда в работилница за производство на безалкохолни напитки 

и преработка и ферментация на малц и малцови продукти. Максималният месечен 

капацитет за производство на пиво е определен въз основа на ферментационния 

капацитет. Предвижда се средната заетост на един ферментатор да бъде 14 дни. 

Съдовете, предвидени в цеха са както следва – 1бр. 2.5хл и 3бр. 5хл. Това позволява да 

се произведе до 3500 л месечно. Годишното производство няма да надхвърля 420000 л. 

В настоящият проект за производство на пиво по традиционен метод ще се използват 

следните суровини: малц, вода, хмел и чиста култура пивни дрожди. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „г“ 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 директора 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 УПИ VІ-425, кв.71 по плана на с. Хлябово, общ. Тополовград, 

за който се предвижда изграждане на работилница за производство на безалкохолни 

напитки и ферментация на малц и малцови продукти не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 

обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002021 „Сакар“, 

обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за опазване на дивите птици. 

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо 

режима на защитена зона BG0002021 „Сакар“, при спазване на забраните определени 

със заповедта за обявяването й. 

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 

1, т. 1 от Наредба 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., 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 цитираните защитени зони 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 Тополовград, кметство село Хлябово 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 27.04.2021 г./ 

 

 

 

 


