
 

Представено от „БИЛДИНГ СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД уведомление за: 

„Търговски крайпътен комплекс“ – бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, 

акумулаторна зарядна станция, търговска част – магазин и кът за бързо хранене, мотел, 

паркинг за леки автомобили, сондажен кладенец и изгребни ями в ПИ с идентификатор 

23011.53.704 и ПИ с идентификатор 23011.53.705, с. Доситеево, общ. Харманли“. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-

385/25.03.2019г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково 

информира за следното: 

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

среда: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов обект - търговски 

крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, акумулаторна зарядна 

станция, търговска част – магазин и кът за бързо хранене, мотел, паркинг за леки автомобили, 

сондажен кладенец и изгребни ями в ПИ с идентификатор 23011.53.704 и ПИ с идентификатор 

23011.53.705, с. Доситеево, общ. Харманли. Предвиждат се два броя подземни резервоара за 

светли горива с общ обем 120 куб. м, четири броя подземни резервоара за дизел с общ обем 

200 куб. м; един брой подземен резервоар за биодобавки Ad Blue с обем 20 куб. м; един 

подземен резервоар за газ пропан-бутан с обем 25 куб. м. Обектът ще бъде водоснабден от 

собствен водоизточник с дълбочина 67,2 м. 

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“ – Пловдив, за 

изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 

режимите, определени в ПУРБ и ПУРН на ИБР. 

Предвид полученото в РИОСВ – Хасково становище на БД ИБР – Пловдив, 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и 

постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите 

при спазване на определени условия, посочени в становището.  

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

2, буква „г“, т. 3, буква „г“ и т. 10, буква „б“ 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 имоти с идентификатор 23011.53.704 и 23011.53.705  по КК на с. Доситеево, общ. 

Харманли, за които се предвижда изграждане на търговски крайпътен комплекс – 

бензиностанция с АГСС, електро-зарядна станция, обслужваща сграда, ЗОХ, мотел и паркинг за 

леки автомобили не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар“, приета от 

МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002020 

„Радинчево“, обявена със Заповед № РД-783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици. По 

Единната информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, 

беше установено, че имотите представляват местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни местообитания на орхидеи).   

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал,2, във връзка с чл.40, ал.2 

от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо при спазване 

режима на защитена зона BG0002020 „Радинчево“, определен със заповедта за обявяването й. 

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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и 
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подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Харманли и Кметство село Доситеево. 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 06.06.2019 г./ 


