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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 72 ПР/2015 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 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 Закон 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–Кърджали 
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Реконструкция на съществуваща бензиностанция с монтаж на модулна 
газстанция с обем – 5м³” в имот с номер 076050 в землище на гр. Момчилград, общ. 

Момчилград, обл. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 
 

възложител: „САВАРОНА” ЕООД, ЕИК 818033478 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за разширение на съществуваща бензиностанция с 

монтаж на модулна газстанция с обем – 5м
3
 с цел търговска дейност. Газстанцията е модулен 

тип и е предназначена за зареждане с втечнен газ пропан-бутан на МПС, снабдени с АГУ. За 
достъп до обекта ще се ползва изградената съществуваща инфраструктура. Имотът е в 
непосредствена близост до ПУП на гр. Момчилград и граничи с път ІІ – 59 „Момчилград – 
Крумовград – Ивайловград”, за което има Разрешение за специално ползване на пътища, чрез 
експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него № РСПП – 11 от 
11.05.2015г., издадено от АПИ – Областно пътно управление Кърджали. 

Имотът предвиден за реализацията на инвестиционното предложение е собственост на 
възложителя съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 2010 г. 

Инвестиционното предложение за реконструкция на съществуваща бензиностанция с 
монтаж на модулна газстанция с обем – 5м

3
 с цел търговска дейност, попада самостоятелно в 

т. 3, „в” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
представлява изменение/разширение на ИП в обхвата на Приложение 2 на ЗООС. Предвид 
това на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС ИП е предмет на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е 
Директорът на РИОСВ-Хасково.  

Обхватът на предлаганите дейности не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната 

мрежа Натура 2000. Най - близко до имота е разположена защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания (приблизително 1700 м). 

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 

mailto:riosv_hs@mbox.contact.bg


 2 

зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 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 и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение.  
 

М О Т И В И: 
 

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. Инвестиционното предложение е за разширение на съществуваща бензиностанция с 

монтаж на модулна газостанция с обем – 5м³ в имот с номер 076050 в землище на гр. 
Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали. 

2. Предвижда се монтаж на следните съоръжения: 

 Надземен резервоар за пропан-бутан с V = 4,85м³; 

 Помпен агрегат – SIHI – CENA 3604/5; 

 Газколонка – единична LPGK 220; 

 Метална рамка от П профил - № 10; 

 Едноканален газсигнализатор – DG 510/1; 

 Защитна козирка над модулната гаостанция. 
3. Строителството ще се изпълнява по традиционен начин, като при изкопните работи ще 

бъде депониран хумусния пласт, който ще се оползотвори при озеленяването на 
обекта. Основите ще са от стоманобетон. Съоръженията и инсталациите ще се 
доставят фабрично заготвени, като на обекта ще се извършва само монтаж. 

4. Строителните отпадъци ще се събират в специални за целта контейнери и ще бъдат 
извозвани на указано от Община Момчилград депо. 

5. При изкопните работи ще се извършва оросяване на площадката и пътищата. При 
строителството ще се ползват готови заготовки, като замърсяващите процеси ще са 
сведени до минимум както по отношение на прах, отпадъци и отпадъчни води така и от 
шум. 

6. Вода за питейни и санитарно битови нужди се доставя от съществуваща водопроводна 
мрежа. Обектът е включен към електропреносната система на населеното място. Не се 
предвижда използването на природни ресурси. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с номер 076050 с обща площ 

1.635 дка, с начин на трайно ползване ремонтна база, в землище на гр. Момчилград, 
общ. Момчилград, обл. Кърджали.  

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

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

установи, че ПИ № 076050, с площ 1.635, НТП ремонтна база в землището на гр. 
Момчилград, в който се предвижда реконструкция на съществуваща бензиностанция с 

монтаж на модулна газстанция с обем 5 м³ 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 до имота е 

разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение 
№ 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 1700 м). 

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното 
предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение за реконструкция на съществуваща бензиностанция с монтаж на модулна 
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газстанция с обем 5 м³ в ПИ № 076050, с площ 1.635, НТП ремонтна база в землището 

на гр. Момчилград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на 
опазване в горецитираната близко разположена защитена зона.   

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 
компонентите на околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № К-1574#1/04.08.2015 г. РЗИ-Кърджали счита, че 
реализацията на разглежданото инвестиционно предложение няма да предизвика 
поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

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

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 

Община Кърджали са своето инвестиционно предложение, а засегнатото население, 
чрез обява във вестник „Нов живот”. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на 
община Кърджали в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.  

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

 

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

Настоящото решение за „Реконструкция на съществуваща бензиностанция с 
монтаж на модулна газстанция с обем – 5м³” в имот с номер 076050 в землище на гр. 
Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали 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. 6 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. 7 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на регионалната инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 
 
 
 
 

Дата: 27.08.2015 г. 


