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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 90 ПР/2013г. 

 

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, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 
по ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ Хасково 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: “Бензиностанция, газстанция с пункт за пълнене на бутилки с пропан бутан и 
търговско обслужващ обект” в ПИ № 77181.12.38, КК на гр. Харманли (УПИ VIII, кв. 402), общ. 

Харманли, област Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве  

възложител: “Тим ойл” ООД – гр. Харманли 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на бензиностанция, газстанция, 
търговско-обслужваща сграда, пункт за пълнене на бутилки и открита площадка за автомивка. 
Обектът ще заеме цялата площ на имот ПИ № 77181.12.38, възлизаща съответно на 1354 м².  
Изборът на инвеститора е направен въз основа на собствени проучвания. Имотът е разположен 
непосредствено до път І-8 (Капитан Андреево – София) и има удобно разположение за 
извършване на планираните дейности. Теренът е собственост на  инвеститора, съгласно  

 Нот. Акт № 38, том ІI, рег. № 1409, дело № 202/2013 г., вписан в Служба по 
вписванията с вх. №853/22.03.2013 г., Акт №184, том 3, дело №292/2013 г.; 

 Договор № 362/02.08.2013 г., с който е приложен ПУП – план за регулация и 
застрояване, одобрен със Заповед №163/10.03.2010г. на  Кмета на Община Харманли, 
като Община Харманли продава на “Тим ойл” ООД  площ от 299 м2 – част от ПИ 
77181.12.68  към ПИ 77181.12.38,  при което  последния става с площ 1354 м2; 

Търговско-обслужващa сграда ще е с размери 10.0/7.0м и височина 4,10м. В нея ще са обособени 
зона за обслужване на клиенти и магазин за моторни масла, авто-аксесоари, играчки, вестници, 
списания, напитки, цигари и др., санитарен възел, помощно помещение и офис. Носещата 
конструкция на сградата ще е метална, състояща се от колони, рамки и столици. Преградните 
стени ще са от гипсокартон с дебелина 10 см. Покривът е от покривни панели тип “сандвич” с 
пълнеж от минерална вата. 
Бензиностанцията ще включва следното технологично оборудване и съоръжения: 
1. Резервоар (подземен) с обем V=60m3 - 1 бр., разделен на четири секции: 

 секция с обем V=25 m
3 
предназначен за дизел-1; 

 секция с обем V=15 m
3
 предназначен за бензин А95Н; 

 секция с обем V=10 m
3 
предназначен за дизел-2; 

 секция с обем V=10 m
3
 предназначен за бензин А98; 

2. Колонка комбинирана, електронна, двустранна, три горива: Дизел-1, А98, А95 (6x40 l/min) + 
LPG - 1 бр. 
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3. Колонка електронна, двустранна, четири горива: Бензин А95, А98 и Дизел-1 и висок дебит за 
Дизел-2 (3x40 l/min; 1x 80 l/min) + LPG - 1 бр. 

4. Наливни устройства - 4 бр. 
5. Технологични тръбопроводи 

Газстанцията е проектирана за зареждане на автомобили снабдени с автомобилни газови уредби 
(АГУ) за втечнен газ пропан-бутан (ПБ/LPG) и ще включва:  

 резервоар за пропан-бутан с обем V=10 m
3
, за подземен монтаж - 1 бр.; 

 помпен агрегат тип „SIHI” 3106/7 с дебит Q=5 m
3
/h, - 1 бр.; 

 колонка комбинирана, електронна, двустранна, три горива: Дизел-1, А98, А95 (6x40 
l/min) + LPG  -1 бр.; 

 микропроцесорен датчик за налягане (пресостат)  - 1 бр.; 

 датчик за концентрация на пропан-бутан - монтиран до колонка комбинирана с LPG 
и помпен агрегат - 2 бр.; 

 захранващ тръбопровод до колонка с LPG (за течна и газова фаза); 

 технологични газопроводи за течна и газова фази, спирателна, измервателна и 
предпазна арматура; 

Пунктът за пълнене на бутилки е предназначен за пълнене на битови и туристически бутилки с 
бeзакцизен втечнен газ пропан-бутан (ПБ/LPG) и ще включва: 

- резервоар за пропан-бутан с обем V=10 m
3
, за подземен монтаж - 1 бр.; 

- помпен агрегат тип „SIHI” 3106/7 с дебит Q=5 m
3
/h, - 1 бр.; 

- датчик за газ сигнализация - 2 бр.; 
    -пълначно помещение на бутилки за пропан-бутан, включващо: установка за 

полуавтоматично пълнене на бутилки  -1 бр., контролна везна - 1 бр., установка за източване на 
излишна газ от бутилки - 1 бр.; 

 - разходомер взривозащитено изпълнение (Ех) - 1 бр.; 
 - датчик за концентрация на пропан-бутан; 
 - помпен агрегат; 

 - технологични газопроводи за течна и газова фази, спирателна, измервателна и 
предпазна арматура; 
Ще се изгради и площадка за открита автомивка. 
За реализиране на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията не се 
предвижда необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура.  
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване 
на околната среда (т. 3, в и г) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на 
необходимостта от ОВОС. 
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 
1 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, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012г.) инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  
 
 

 

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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 
инвестиционното предложение предвижда изграждане на бензиностанция, газстанция с 
пункт за пълнене на бутилки с пропан бутан и търговско обслужващ обект /открита 
площадка за автомивка/ в ПИ № 77181.12.38, КК на гр. Харманли (УПИ VIII, кв. 402), 
общ. Харманли, област Хасково. 
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2. Захранването на имота с вода ще е от новопроектиран уличен водопровод (ПЕ-ВП ф90), 
посредством водопроводно отклонение от тръби полиетилен висока плътност PE-HD 
ф32х3; Р=1,0 МРа, съгласно съгласувана скица с ВиК” ЕООД, гр. Хасково. 

3. Отпадъчните води от автомивката и тези от площадката (при дъжд или измиване), се 
предполага да съдържат известно количество нефтопродукти, което налага тяхното 
пречистване. В мястото за измиване ще са предвидени бетонови улеи с решетка, а по 
площадката на бензиностанцията, където е необходимо ще са предвидени 
отводнителни канали с решетки или дъждоприемни шахти. Всички рискови отпадъчни 
води ще са отведени към събирателна ревизионна шахта, след която ще постъпват към 
компактен каломаслоуловител и ще се отвеждат в уличната канализация. 

4. На площадката ще има в наличност достатъчно количество абсорбент (пръст, пясък), 
който ще бъде използван при необходимост за задържане и ограничаване на 
евентуален разлив на течности от колите.  

5. Електроснабдяването на обекта ще се осъществи от мрежата на “ЕВН-България 
Електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли от КК “паркинг” от БКТП плюс, извод запад, 
П/ст Харманли, съгласно Предварителен договор №1120833924/21.08.2013 г. 

6. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Транспортния достъп до 
обекта ще осъществи от локалното платно на път  І-8 (Капитан Андреево – София), 
минаващ южно от имота. 

7. По време на строителството - строителни отпадъци ще се транспортират и депонират на 
място, определено от Община Харманли. Битовите отпадъци, които ще се генерират по 
време на строителството и експлоатацията ще се събират в контейнер за битови 
отпадъци и ще се извозват на депото за ТБО, ползвано от Община Харманли. 

8. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера и местоположението на предлаганата дейност 
за изпълнение на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че са взети 
мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това 
изключва възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху 
околната среда или т.нар. кумулиранe с други предложения.  

9. За площадката на бензиностанцията и газстанция за пропан-бутан е предвидено 
необходимото за събиране на разливи, утаители и за обезмасляване 
(каломаслозадържател). 

10. При евентуален разлив на масла или други опасни вещества е предвидено те да се 
попият с подходящ абсорбент и своевременно да се почисти площадката. Замърсения 
абсорбент ще се събира в отделен съд и ще се предава на фирми притежаващи 
Разрешение за дейности с опасни отпадъци. При нормална и правилна експлоатация на 
обекта, не се очаква възникване на инциденти  

 

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 ПИ 77181.12.38 по КК гр. Харманли. 

Обектът е в урбанизирана територия в рамките на града, отреден за търговско-
обслужващи дейности и представлява УПИ VIII, кв. 402. За имота има изработен ПУП – 
план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед №163/10.03.2010 г. на  Кмета на 
Община Харманли. Издадена е скица с виза за проектиране. 

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

3. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 

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

 
Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, 
че ПИ с №77181.12.38 , в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в  обхвата 
на  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена 
до терена на реализация на ИП е ЗЗ BG 0000578 “Река Марица” за опазване на природните 
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местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет. 

 
След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 
ОС и въз основа на чл. 15 и критериите на чл. 16 от Наредбата, е направена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в горецитираната близко разположена защитена зона  поради следните мотиви: 

1. ИП ще се реализира в урегулиран поземлен имот VIII, кв. 402 намиращ се в 
регулационните граници на гр. Харманли. 

2. Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на 
опазване в  горецитираната близкоразположена  защитена зона. 

3. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия от реализация на ИП, които могат да окажат 
въздействие върху близкоразположената защитена зона. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданата площадка.  
2. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните 
и подпочвените води.  

3. Съгласно Становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1218/23.09.2013г. реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве.  

4. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие. 
5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 

на обекта. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на Община 
Харманли с писмо вх. № ОХ-06-522/30.08.2013г., а засегнатото население е уведомено, чрез 
обява във вестник „Хасковска Марица” от 3 септември 2013г. Към момента на представяне на 
документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, 
както и в община Харманли не са изразени устно или депозирани писмено възражения и 
становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката на 
настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу 
инвестиционното предложение.  

 
 
 
 
 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет. 
Настоящото решение за “Бензиностанция, газстанция с пункт за пълнене на бутилки с 
пропан бутан и търговско обслужващ обект” в ПИ № 77181.12.38, КК на гр. Харманли (УПИ VIII, 
кв. 402), общ. Харманли, област Хасково не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 
На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на 
възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето 
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решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково 
своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията. 
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 
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. 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 

Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 
 
 
 

 
 

Дата: 27.09.2013г. 


