
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 14  

 
 
 Изх. № ПД-554/11.11.2015г. 

 

ДО  

УПРАВИТЕЛЯ НА 

„КРИС ТРАНС“ ООД 

 

КОПИЕ ДО: 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

КМЕТСТВО СЕЛО ГЕНЕРАЛОВО 

 

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, 

газстанция, мотел и ресторант“ в ПИ № 016068, площ 7,672, НТП нива в землището на с.Генералово, 

общ.Свиленград. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕЛЕВА, 

  

Приемаме представеното уведомление за горното инвестиционно предложение, като информиране 

на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 

59/2003г., изм. доп. ДВ. бр. 94/2012г.) и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба 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 (ДВ. бр.73/2007 г. изм. доп. ДВ. бр. 

94/2012). 

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви информираме 

за следното:  

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

(ЗООС, ДВ бр.91/2002г.):  

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на бензиностанция, газстанция, мотел и 

ресторант в ПИ № 016068, площ 7,672, НТП нива в землището на с. Генералово, общ. Свиленград. Ще 

бъдат изградени две сгради - за бензиностанция и газстанция - от метална конструкция с 

топлоизолационни панели и основи от стоманобетон и метален навес над колонките за зареждане на 

гориво. Колонките ще бъдат: 2 броя комбинирани - за дизел и бензин и 2 броя единични  - едната ще 

бъде за продажба на дизел - бързооборотна, а другата за газ. Сградата на ресторанта и магазина ще бъде 

монолитна конструкция, нискоетажно застрояване от един до три етажа и максимална височина до 10 м 

с бетонови основи, стоманобетонови греди, пояси и плочи и ограждащи тухлени стени. Резервоарите за 

гориво ще бъдат подземни, в източната част на имота.  

Поради ограничителните линии в ПУП-ПЗ за спазване на различни отстояния максимално 

застроената площ на сградите няма да надхвърли  2000 м
2
.  Достъпа до обекта ще се осъществи с 

отбивка от Автомагистрала „Марица“. Електроснабдяването ще се извърши от ЖР-стълб на 

преминаващият на 101 м далекопровод.  

Водоснабдяването ще бъде със собствен водоизточник. Сондажният кладенец ще има следната 

конструкция: експлоатационна тръбно-филтрова колона от РVС ф 160/7,7 мм с дълбочина 20 м. 

Отделните тръби ще се захващат с муфи и стоманени винтове. Околотръбното пространство по цялата 

дължина на колоната ще бъде запълнено с гравийна обсибка.  

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), постъпилата документация бе изпратена 

в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, град Пловдив за изразяване на становище, относно 

допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в ПУРБ на ИБР. 
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Предвид полученото в РИОСВ Хасково становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“, град Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището.                                                                                                         

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата на т. 2, 

буква „г“, т. 3, буква „г“ и „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 

ПИ № 016068, площ 7,672, НТП нива в землището на с.Генералово, общ.Свиленград, в които се 

предвижда изграждане на бензиностанция, газстанция, мотел и ресторант  не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена 

зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 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. 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.  

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 изграждане на бензиностанция, газстанция, мотел и ресторант в ПИ № 

016068, площ 7,672, НТП нива в землището на с.Генералово, общ.Свиленград, няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона, поради следните 

мотиви: 

1. Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното предложение 

дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или унищожаване на природни 

местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в зоната.   

2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до увеличаване степента 

на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в 

защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

3. Очаква се генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и количества шум 

и отпадъци да не надвишават значително същите съм момента, поради което няма да доведат до 

значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху 

предмета и целите на опазване в защитената зона, в която попада. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената 

зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти 

и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

III. Указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС: 

1. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е необходимо да внесете в РИОСВ – Хасково 

писмено искане с приложена подробно разработена информация по Приложение №2 от 

Наредбата за ОВОС, в която се разглежда инвестиционното предложение с всички съпътстващи 

дейности. Информацията трябва да бъде представена в един екземпляр на хартиен и два 

екземпляра на електронен носител.  

2. Не по - късно от внасянето на искането по т. 1 трябва да осигурите обществен достъп до 

информацията по Приложение № 2 съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, 

като предоставите копие от приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община 

Свиленград и кметство село Генералово, общ. Свиленград и да поставите съобщение на Вашата 

интернет страница и/или по друг подходящ начин за най - малко 14 дни за достъп до 

информацията и изразяване на становища от заинтересовани лица. Към искането по т. 1 трябва 
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да приложите и информация за обществения интерес, ако такъв е бил проявен, в резултат от 

изпълнение на Вашите задължения за самостоятелно оповестяване на информацията по реда 

на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. 

Обръщаме внимание на община Свиленград и кметство село Генералово, предвид изискванията 

на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията, да осигурят 

обществен достъп до същата за най - малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет 

страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място в сградата на общината и 

кметството за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на 

определения срок община Свиленград и кметство село Генералово, изпращат служебно резултатите 

от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ Хасково. 

Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 500 лв., съгласно чл.1, ал. 

5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136 от 13.05.2011г, 

ДВ бр.39/2011), по банкова сметка: 

 

IBAN BG44UBBS80023110028210 

BIС код на банката: UBBS BGSF 

TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково 

 

Приложение:  

1. Приложение № 2; 

2. Писмо за обява до община и кметства във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 

 

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по  

oколната среда и водите - Хасково 

 
 
 
 
 
 


