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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 80 - ПР / 2017г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 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 – Хасково 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на автокомплекс - бензиностанция, газстанция, сервиз, автомивка 
и обществено обслужване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве 
 
възложител: „ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175037519, адрес: гр.София, ж.к. 
Изток, ул. „Жулио Кюри“ №17, бл.156, ет.14,ап.27 
местоположение: УПИ VII-393, кв.12, по плана на село Караманци, общ.Минерални бани с 
площ 4094 кв.м. 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на автокомплекс - 
бензиностанция, газстанция, сервиз, автомивка и обществено обслужване - търговско 
помещение и бистро. Имотът е собственост на „ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ“ ЕООД. Има 
издадена Заповед №3-82/02.03.2017 г. за изработване на проект ПУП- План за застрояване. 

Предвижда се изграждането на ново подземно електро трасе от най-близката точка за 
присъединяване: табло ниско напрежение на трафопост „2-Караманци“, извод СрН „Саже“, 
подстанция „Димитър Канев“, съгласувана с Електроразпределителното дружеството. 

Водоснабдяването на обекта ще се изпълни от уличен водопровод ПЕВП Ф90 мм с 
Н=2 атм. и h=1м, съгласно становище на ВиК Хасково. Предвижда се отпадъчните води 
преди постъпването им в канализацията да преминават през каломаслоуловител. 

При изпълнението на бъдещата бензиностанция са предвидени три броя комбинирани 
електронни, мултифункционални колонпомпи – двустанни за светли горива и за втечнен газ 
пропан-бутан. За съхранението на горивата се предвиждат два броя двустенни, подземни, 
метални, хоризонтални резервоара. Номиналният общ обем на всеки резервоар ще бъде 50м3, 
като всеки резервоар ще бъде разделен на пет секции /камери/. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „г“ 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. По смисъла на чл. 
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93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имота, 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 е ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” определена съгласно изискванията на 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски 
съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС 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 няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната 
защитена зона BG 0001031 „Родопи Средни”. 
 

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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автокомплекс - 
бензиностанция, газстанция, сервиз, автомивка и обществено обслужване - търговско 
помещение и бистро. 

2. По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за 
питейно-битови нужди и ПП нужди чрез водопроводно отклонение. 

3. Отпадните води след преминаване през КМУ се отвеждат в канализационна мрежа. 
4. Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, имотът 

има осигурен достъп от общински асфалтов път. 
5. При започване на строителството, изкопаната земна маса основно ще се използва в 

самия имот за изравняване на терена. След това определените за озеленяване участъци от 
имота ще се покрият с хумусния слой и озеленят. Тези дейности ще се извършат 
непосредствено след приключване на строителните дейности, съгласно предвидената 
вертикална планировка на имота. Не са предвидени взривни работи. 

6. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

7. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

8. Предвид характера на предлаганата дейност, както и обстоятелството, че са взети 
мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това 
изключва възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т. нар. кумулиранe с други сходни предложения. 
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Имотът УПИ VII-393, кв.12, по плана на село Караманци е с площ от 4094 м2, 
незастроен. 

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 намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

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

1. Имотът, в който ще се реализира ИП се намира в УПИ и не засяга защитени 
територии по ЗЗТ и не представлява регистрирано находище на редки и защитени 
растителни и животински видове по ЗБР. 

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на ЗЗ BG 
0001031 „Родопи Средни”, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация 
спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за 
видовете предмет на опазване в нея. 

3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение, при 
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или 
фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове предмет на опазване 
в горепосочената защитена зона. 

4. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до 
намаляване числеността на техните популации. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 

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

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1103#1/25.08.2017г. не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП при условие, че 
предвидените дейности бъдат ситуирани по подходящ начин, недопускащ шумово 
замърсяване от работната площадка до най-близко разположени жилищни сгради и отговаря 
на Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, 
бр. 58/2006г.). 

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 писмено за инвестиционното си предложение Община Минерални бани и кметство 
село Караманци, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като за четиринадесет 
дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставено е копие от 
информацията по Приложение 2 на Община Минерални бани и кметство село Караманци. В 
резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 
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 С писмо изх. № 3778/30.08.2017г. Община Минерални бани уведомява РИОСВ-
Хасково, че от 16.08.2017 г. до 30.08.2017г. е осигурен обществен достъп до информацията 
по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения 
и становища. 

 Кметство село Караманци с писмо изх. № 8/04.09.2017г. уведомява РИОСВ-Хасково, 
че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от 18.08.2017 г. до 
04.09.2017г., като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и 
становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 
установеният 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 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. 7 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. 8 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. Д. ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 
Дата: 11.09.2017г. 


