
Представено от „АБМ - ИМОТИ” ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за ”Преустройство на съществуваща комплексна станция в 
частта светли горива и пълначно за бутилки с безакцизна газ и автомивка” в ПИ 
77181.15.159, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „АБМ - ИМОТИ” ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за ”Преустройство на съществуваща комплексна станция 
в частта светли горива и пълначно за бутилки с безакцизна газ и автомивка” в ПИ 
77181.15.159, гр. Харманли, общ. Харманли, 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, раздел трети от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

Преустройството на бензиностанцията включва подмяната на съществуващите 
резервоари с един общ резервоар за светло гориво – V=50м3, двустенен, разделен на 
три секции - V=25 м3, V=15м3, V=10м3. Резервоарът ще се монтира подземно върху 
фундаментна стоманобетонова плоча, закотвен самостоятелно и захванат с 4бр. 
обтяжни колана. Обектът като цяло е съществуващ и действащ към момента на 
проектиране на базата на Разрешение за ползване на Бензиностанция с автомивка 
№114 от 31.03.2000 г. и Разрешение за ползване на Газстанция към съществуваща 
бензиностанция № ДК 07-33 от 14.07.2005 г. В настоящият момент има 3 бр. подземно 
монтирани резервоари за светли горива и един за пропан бутан –V10м3, също 
подземно монтиран. Към бензиностанцията се предвижда пълначно за туристически 
бутилки с нов подземен резервоар за пропан бутан V=10м3 с установка за пълнене на 
бутилки. Предвидена е и автомивка с 4 бр. работни места. 

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект 
по Приложение № 2 от ЗООС, като предвидения нов подземен резервоар за пропан 
бутан попада самостоятелно в обхвата на т. 3, буква „г” от Приложение 2 на ЗООС в 
тази връзка следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от 
извършването на ОВОС по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 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 ПИ № 77181.15.159, с площ 1,686 дка, НТП за друг вид 
производствен складов обект по КК на гр. Харманли, в който се предвижда 
преустройство на съществуваща комплексна станция в частта светли горива и 
пълначно за бутилки с безцветен газ и автомивка не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в 
обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко 
разположена до имота предмет на инвестиционното предложение е защитена зона 
BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване 
на природните местообитания.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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., посл. изм. и 
доп., бр. 94 от 30.11.2012 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 Харманли. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 06.03.2017 г./ 


