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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 13 ПР/2017г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, 
чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на 
представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ 
– Хасково 
 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на бензиностанция и газстанция с обслужваща сграда в ПИ № 
020163, местност „Голям Чифлик“, в землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: „ЛЕВ ОЙЛ“ ЕООД 

със седалище: гр. Стара Загора, ул. „Цар Калоян“ № 25, ЕИК: 123156568 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на бензиностанция и газстанция с 
обслужваща сграда в ПИ № 020163, местност „Голям Чифлик“, в землището на с. Капитан 
Андреево, общ. Свиленград. Предвижда се на площадката да бъдат изградени 4 броя баки за 
светли горива по 30 м3 и един подземен резервоар за пропан бутан с капацитет 10 м3. 

Обектът ще се състои от бензиностанция, газстанция, магазин, чейндж бюро, всички 
разположени в една сграда с навес. Сградата ще бъде с метална конструкция, нискоетажно 
застрояване с бетонови основи, стоманобетонови греди, пояси и плочи и тухлени стени и 
параметри съгласно изработения ПУП – ПЗ – 80% плътност, 20% озеленяване и Кинт – 2. 
Сграда – РЗП = 300 м2 / бензиностанция с газстанция – 100 м2, тоалетна – 20 м2, магазин – 165 
м2, чейндж бюро – 15 м2/ и навес – РЗП = 533 м2. Имотът ще бъде ограден с телена ограда от 
пана и метални колонки на бетонов пояс. 

Обектът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България 
Електроразпределение“ ЕАД. Мястото за присъединяване е съществуващ СБС № 138, извод СН 
„Капитан Андреево“, постанция „Свиленград“. В имота ще се изгради трафопост със застроена 
площ 10 м2.  

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водопроводната мрежа на село Капитан 
Андреево, който отстои на около 150 м от поземления имот. Отпадъчните води, формирани от 
обекта ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.  
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 3, буква „г“ от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

С писмо на РИОСВ – Хасково с изх. № ПД-1038/21.12.2016г. на основание чл. 91, ал. 2 от 
ЗООС е допуснато извършването на една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, която в 
случая е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че  имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в  
обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие  - ЗЗ BG 0000212 
„Сакар“  за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение 
№ 661/16.10.2007г. на Министерски съвет, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и  
подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка  с чл. 31 ал. 1 от ЗБР. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 
ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Бензиностанция, 
газстанция с обслужваща сграда в ПИ с №020163 , местност „Голям чифлик“ в землище 
на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково“ няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в  горецитираната    
защитена зона BG 0000212 „Сакар“. 
 

МОТИВИ: 
 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Строителството ще се изпълни по смесен метод - от сглобяеми елементи и монолитно 
строителство. При изкопните работи ще бъде депониран хумусния пласт, който ще се 
оползотвори при озеленяването на обекта. 

2. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще 
бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

3. За повърхностните отпадъчни води, формирани на територията на обекта, ще бъде 
изградена площадкова канализация. Водите ще преминават през каломаслоуловител 
преди постъпването им във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично. 
В изгребната яма ще постъпват и битово-фекалните отпадъчни води. 

4. Предвижда се изграждане на полезащитен пояс около обекта, който ще бъде изпълнен от 
подходяща за района дървесна растителност. 

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

6. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия на 
труд при извършване на строително - монтажните работи.  
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 
земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 020163, местност „Голям 
Чифлик“, в землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград. 

2. Имотът е собственост на възложителя, с начин на трайно ползване – нива. 
3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси, поради ограничения 
обхват на ИП. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Имота, в който ще се реализира ИП не засягат защитени територии по ЗЗТ и не 
представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински 
видове по ЗБР.  

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на горепосочената  
защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо 
първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за 
видовете, предмет на опазване в нея.   

3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при реализация 
на дейностите, заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или 
фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове, предмет на 
опазване в горепосочената защитена зона.  

4. Усвояването на територията не  предполага промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до 
намаляване числеността на техните популации.  

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 
вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим 
характер и в локален мащаб. 

2. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите и техния режим, не се предвижда 
отвеждане на вредни вещества във водите. 

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 
очаква трансгранично въздействие. 

4. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-162#1/01.02.2017г. след 
запознаване с информацията по отношение факторите и компонентите на околната среда 
в частта му, разглеждаща здравно-хигиенните аспекти, не би трябвало да има риск за 
човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 
писмено за инвестиционното си предложение Община Свиленград и Кметство село 
Капитан Андреево. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
поставил съобщение за начина на достъп на информацията по Приложение 2 в офиса на 
дружеството на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Калоян“ № 25. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 
Община Свиленград и на кмета на село Капитан Андреево, общ. Свиленград в 
изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 С писмо с рег. индекс И-567/30.01.2017г. Oбщина Свиленград, уведомява 
РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
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необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на 
общината за 14 - дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно 
разглежданото инвестиционно предложение. 

 С писмо с изх. № 018/30.01.2017г. Кметство село Капитан Андреево, уведомява 
РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок, не са постъпили 
становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок 
не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. При реализация на ИП, задължително да се запазят характеристиките на ландшафта в 

имота - синори, единични и групи дървета. 
2. В граничните райони, които представляват конкретни местообитания, предмет на 

опазване в BG 0000212 „Сакар“, да не се поврежда и унищожава по никакъв начин 
съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност.   

3. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на горивно-
смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на съседни 
терени, извън усвояваните имоти. 

 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови 
нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 
съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено 
настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или 
новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - 
Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 
 
 
ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Хасково 
 
Дата: 10.02.2017г. 
 
 
 


