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Изх .№ПД -689/01 .11 .2013г .  

 

 

До   

ЕТ „Гравуна-90-Атанас Чобанов” 

гр. Свиленград 

 

ОТНОСНО:  уведомление за  инвестиционно предложение за обект „Модулна 

автомобилна газоснабдителна станция в ПИ с № 069047, земилще с. Пъстрогор, 

община Свиленгард”  

 

Уважаеми г-н Чобанов,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-689/25.10.2013г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба 

ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме 

следното: 

 

Инвестиционно предложение за обект  Модулна автомобилна газоснабдителна 

станция в ПИ с № 069047, земилще с. Пъстрогор, община Свиленгард”  попада в 

обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

Инвестиционно предложение е свързано с изграждане на автомобилна газстанция за 

пропанбутан към съществуваща бензиностанция, модулен тип. Съществуващата 

бензиностанция е разположена на път от републиканската пътна мрежа - път ІІ-55, 

км 175+300 - дясно по посока на растящия километраж. 

Предвидената модулна автомобилна газоснабдителна станция ще бъде ситуирана в 

северната част на имот № 069047, землище на с. Пъстрогор, Община Свиленград.  

Модулната автомобилна газоснабдителна станция ще включва монтиране на 

надземен резервоар, помпа, газколонка и газова инсталация с всички необходими 

арматури и апаратури. Транспортирането на втечнения газ пропан-бутан ще бъде по 

стоманени тръбопроводи. Резервоарът за съхранение на горим втечнен газ ще бъде 

разположен надземно и ще се монтира върху бетонов фундамент, като от източната 

и южната му страна се предвижда из-граждане на плътна негорима стена с височина 

Н=2,50 м и ажурна ограда. Газколонката ще бъде разположена върху самостоятелна 

повдигната площадка и ще бъде защитена от пряка слънчева светлина с метална 

козирка.  

Газстанцията е предвидена да бъде с 1 бр. резервоар за съхранение на втечнен газ 

пропанбутан с V=4,9 м3, помпа, газколонка, стоманени тръбопроводи и 

необходимата спирателна, пред-пазваща и показваща арматура и апаратура. 

Резервоарът ще бъде (с налягане 1,6 Мра) и ще представлява хоризонтален 

цилиндричен съд, работещ под налягане, служещ за съхранение на пропанбутана. На 

капака на люка на резервоара ще бъде монтиран трипътен кран с два предпазни 



клапана и механичен нивомер. След помпата ще се монтиран преливен ъглов вентил, 

чрез който излишното количество пропанбутан се връща в резервоара. С оглед 

безопасността на инсталацията на газовите линии и на линията за черпене на течен 

пропанбутан са предвидени скоростни отсекатели. 

Съществуващата бензиностанция, към която ще се изгради модулната автомобилна 

газоснабдителна станция за пропанбутан, е разположена на път от републиканската 

пътна мре-жа - път ІІ-55, км 175+300 - дясно по посока на растящия километраж. 

Бензиностанцията е законосъобразно въведена в експлоатация с Разрешение за 

ползване № 241 от 04.07.2000 год., издадено от МРРБ-ДНСК-ТДИ гр. Пловдив. 

Съгласно проекта, не се предвижда промяна в настилките, вертикалната планировка 

и отводняването на обекта - запазват се съществуващите такива. Не се предвиждат 

промени по пътната маркировка и вертикалната сигнализация на външните връзки. 

Променя се само вътрешната. 

 

Имот с №069047, земилще с. Пъстрогор, общ. Свиленград, предмет на ИП,  не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие - BG 0000212 „Сакар” определена съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета 

от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и BG 0002021 „Сакар” определена 

съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 

/2010г./ 

Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрямо 

режима на защитена зона  BG 0002021 „Сакар”, обявена  Заповед № РД-758/19.08.2010г 

на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./. 

Реализацията на ИП не е свързано с промяна  предназначението на земята и/или  

начина  на трайно ползване на имота, тъй като обект „Модулна автомобилна 

газоснабдителна станция”  ще се изгради към съществуваваща бензиностанция. 

 

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони - BG 

0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и BG 

0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици 

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Модулна автомобилна 

газоснабдителна станция в ПИ с № 069047, земилще с. Пъстрогор, община 

Свиленгард” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора 

от Наредбата за ОС. 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 

и подзаконови нормативни актове. 



 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от 

обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 
 

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково    
 

 

 

 

 

 


