
 

Представено от „МИРА 19“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

изграждане на модулна бензиностанция и преустройство на съществуваща сграда - 

магазин за авточасти в обслужваща сграда“, в ПИ №001001, с. Книжовник, общ. Хасково. 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение 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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на модулна бензиностанция и 

преустройство на съществуваща сграда - магазин за авточасти в обслужваща сграда, в ПИ 

№001001, с. Книжовник, общ. Хасково, местност „Стопански двор“. 

Предвижда се открито технологично съоръжение /модул за светли горива/, монтирано на 

открита площадка. Разположението на площадката е източно от съществуваща сграда, 

използвана за магазин за авточасти. Сградата е монолитна двуетажна. 

Ще се монтира един надземен резервоар за светли горива в източна посока от 

обслужващата сграда.  Резервоарът ще е с номинална вместимост от 30 м
3
,  разделен  с преграда  на 

20 м
3
  и 10 м

3
, съответно за горива дизел и бензин А95H. Колонката ще се монтира върху рама, 

заварена към предните две опори на резервоара, а шкафът на вливните устройства – към рама, 

заварена за задното дъно на резервоара. Подаването на гориво към колонката ще се осъществява 

чрез засмукване от тръбопровод, влизащ в резервоара над горното ниво на течността.  

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата 

на т. 3, буква „д“ 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. 

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

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот № 001001 с НТП за автосервиз и КОО в землището на с.Книжовник, 

общ.Хасково, в които се предвижда изграждане на модулна бензиностанция и преустройство на 

съществуваща сграда- магазин на авточасти в обслужваща сграда не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на 

защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена до имота е 

защитена зона BG0001034 „Остър камък“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 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 съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираната близкоразположена 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 Хасково и Кметство село Книжовник. 


