
Представено от „Лукойл България“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Реконструкция на съществуваща бензиностанция в имот с идентификатор 77195.741.384 по КК 
на гр.Хасково” 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 
ПД-36/09.02.2017г. и допълнителна информация относно горепосоченото 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) Ви информираме за следното: 

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

От представената информация става ясно, че предвиждате пълна реконструкция на съществуваща 
бензиностанция в имота, запазвайки съществуващите вход и изход от бул. „България“, като се 
премахват всички масивни постройки, вкл. навеса и подземните съоръжения – резервоари и 
амортизираните площадкови инженерни мрежи. На тяхно място ще се изгради нов обект 
„Бензиностанция с търговски комплекс, автомобилна газоснабдителна станция АГСС , автомивка и 
паркинг“, включващ: 

 Търговска обслужваща сграда с площ от 142 м2, състояща се от магазин, кафе зона, складови и 
сервизни помещения, тоалетни и зона за консумация на открито; 

 Метален навес над острови за колонките за зареждане с горива с площ от 160 м2; 

 Два броя двустранни комбинирани бензино- и газколонки под навеса; 

 Два броя двустенни многокамерни подземни резервоара за светли горива с общ обем от 110 м3; 

 Един подземен резервоар за газ пропан-бутан с обем от 25 м3; 

 Пълнеща точка за резервоарите за горива; 

 Автомивка; 

 Паркинг за леки автомобили; 

 Светеща ценова мачта с цените на горивата; 

 Вход и изход на обекта. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата на т. 
3, буква „г” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал. 1, т.1 и т.2 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 с идентификатор 77195.741.384 по КК на гр.Хасково, за който се предвижда реконструкция на 
съществуваща бензиностанция 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 разположена до инвестиционното предложение е защитена зона BG0001031 „Родопи 
Средни”, 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 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007г., посл. 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 защитена зона по реда на 
чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която процедура се 
съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Хасково. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 01.03.2017г./ 


