
 
Представено от Юрий Митков уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на 

обект: Комплексна АСС – Бензиностанция, газстанция и ресторант в ПИ с идентификатор 

32100.201.698, местност „Алтън чеир“ по КК на село Иваново, общ. Харманли 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 438/21.04.2020г., 

относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД-

438/07.05.2020г и вх. № ПД – 438/29.05.2020г. 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, обн. ДВ, 

бр. 25 от 18 март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ Хасково информира за 

следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Комплексна автоснабдителна 

станция – Бензиностанция, газстанция и ресторант в ПИ с идентификатор 32100.201.698, местност 

„Алтън чеир“ по КК на с. Иваново, общ. Харманли. Предвижда се монтиране на две надземни модулни 

инсталации, една за светли горива (бензин А 95 и дизел) и една за газ LPG. Бензин А 95 ще се съхранява 

в резервоар с V=10м3, дизелът в резервоар с V=20м3, а LPG ще се съхранява в резервоар с V=10м3.  

Модулната бензиностанция ще включва компактно съоръжение с монтирани на обща рама 

резервоар, колонопомпа за зареждане на МПС, наливно устройство за пълнене на резервоара, система за 

връщане на па́рите в автоцистерната, нивомерна и предохранителна арматура, пожарогасителни уредби. 

Модулната инсталация е проектирана с един брой хоризонтален цилиндричен двустенен резервоар, 

разделен вътрешно с преградна стена на две секции за бензина и дизела.  

Модулната Газстанция за LPG – оборудването (резервоар за пропан бутан, помпа и арматура) са 

монтирани върху обща рама във вид на модул. Резервоарът за съхранение на течен пропан бутан, 

представлява хоризонтален цилиндричен съд. Резервоарът се проектира и изработва за открит монтаж 

на налягане 1,6 МРа. На едното дъно на резервоара се присъединяват тръбопроводи за течна, газова 

фаза и обратна връзка от газовия консуматор (колонка, пълначно и др.), както и манометър, вентил за 

проверка на запълване до 85% от обема на резервоара и нивомер. 

Предвидените дейности попадат в обхвата на т. 3, буква „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. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, 

ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други 

свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се 

включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 

1 или № 2 от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че 

имот с идентификатор 32100.201.698 по КК на с. Иваново, общ. Харманли, в който се предвижда 

изграждане на 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 имота предмет на инвестиционното предложение е защитена зона BG0001034 

„Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 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. 

III. По отношение на изискванията на глава седма, Раздел I от ЗООС: 

Възложителят е представил Доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, 

изготвен в съответствие с критериите и правилата на Приложение № 3 на ЗООС и документиран по 

образец, съгласно Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 

и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.). 

Количествата на съхраняваните горива не надвишават праговете в Приложение 3 на ЗООС. ИП не 

попада в обхвата на Раздел І към глава седма на ЗООС и съоръжението не се класифицира с висок и/или 

нисък рисков потенциал. 

Във връзка с гореизложеното не е необходимо прилагането на изискванията на Глава седма Раздел I 

от ЗООС. 
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Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Харманли, Кметство село Иваново. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 01.06.2020 г./ 


