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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 31 - ПР / 2015г. 
 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда 

 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, 
ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във 
връзка с ал. 3 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 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по 
ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ – Кърджали 
 
 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на модулна станция за дизелово гориво в УПИ ХIV-6566, ХV-3299 и ХХVIII-3288 / УПИ ХLIV-проект /  в кв.120 по ЗРП 
на Складово индустриална зона-район „Гарата”, гр.Кърджали”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве. 
 
Възложители: „Саварона” ЕООД, гр.Кърджали, бул.”България” №103, ЕИК 818033478 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на модулна станция за дизелово гориво, намираща се в 
УПИ ХIV-6566, ХV-3299 и ХХVIII-3288 / УПИ ХLIV-проект /, кв.120 по ЗРП на Складово индустриална зона-район 
„Гарата”, гр.Кърджали. Имотът предвиден за реализацията на инвестиционното предложение е собственост на 
възложителя според нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти с №№ 38, 39 том VIII от 2005 и № 
46 том I от 2012г. Модулната станция за дизелово гориво ще бъде разположена в близост до асфалтов път, като 
същата ще се полза предимно за зареждане на строителните машини собственост на дружеството. „Саварона” 
ЕООД разполага с богат автопарк от строителна механизация и автотранспорт. Реализирането на това 
инвестиционно намерение е за задоволяване на нуждите на фирмата и нейния автопарк, необходимо и за 
развиване на сройтелните дейности извършвани от дружеството. 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имоти с 
идентификатор 40909.121.80, 40909.121.124 и 40909.121.79 по КК на гр.Кърджали, в които се предвижда изграждане 
на модулна станция за дизелово гориво (мобилна бензиностанция) не попадат в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- 
близко до имота са разположени защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 500 м) и защитена зона BG0002013 
„Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г.за опазване на дивите птици (приблизително 500 м). 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 
94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената документация и 
информация на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена 
преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята инвестиционното предложение, няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популация и 
местообитания на видове, предмет на опазване в близката защитената зона. Инвестиционното предложение е 
включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 3, буква „д“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото решение. 
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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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
инвестиционното предложение предвижда изграждането на модулна станция за дизелово гориво, 
намираща се в УПИ ХIV-6566, ХV-3299 и ХХVIII-3288 / УПИ ХLIV-проект /, кв.120 по ЗРП на Складово 
индустриална зона-район „Гарата”, гр.Кърджали. Общата площ на имотите е 4301 кв.м. 

2. Модулната инсталация се състои от резервоар със вместимост от 30м3 и колонка за зареждане на 
горивото. Изграждането на модулната бензиностанция се състои в направа на бетонов фундамент и 
площадка, монтиране на самата модулна бензиностанция, ограждането на площадката с бетонов пояс, 
отвеждане на дъждовните води от нея чрез дъждоприемна решетка в каломаслоуловител, след което ще 
бъдат включени в съществуващо сградно канализационно отклонение изградено в имота. 

3. Монтирането на модулната станция ще се извърши върху бетонов фундамент и площадка. Площадката е с 
непропусклива бетонова настилка, отводнителни шахти, каломаслоуловител и с осигурени противопожарни 
мерки.  

4. Площадката на обекта ще бъде бетонирана. Използването на двустенни резервоари и технологията на 
зареждане, осигуряват намаляване на възможните течове и замърсяване на почвата и водите. 

5. За изграждането на мобилната станция за дизелово гориво не се налага промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. За подход към обекта има изградена съществуваща улица, като пряка на 
бул.”България”. 

6. Вода за питейни и санитарно битови нужди се доставя от съществуваща водопроводна мрежа. Обектът е 
включен към електропреносната система на населеното място. Не се предвижда използването на природни 
ресурси. 

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. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за разглеждания район. 
Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение 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. 

 

II.Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, 
относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси в района: 

1. Урегулиран поземлен имот УПИ ХIV-6566, ХV-3299 и ХХVIII-3288 / УПИ ХLIV-проект /, кв.120 по ЗРП на 
Складово индустриална зона-район „Гарата”, гр.Кърджали.  

2. Имотът предвиден за реализацията на инвестиционното предложение е собственост на възложителя 
според нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти с №№ 38, 39 том VIII от 2005 и № 46 
том I от 2012г.  

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква въздействие върху 
земеползването и почвите в района.  

4. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, защитени и 
санитарно - охранителни зони. В резултата 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, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 
Най- близко до имота са разположени защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 500 м) и защитена 
зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г.за опазване на дивите 
птици (приблизително 500 м). 

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност 
от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близко 
защитената зона, поради следните мотиви: 



  

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  

 

3 

1. Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните близко 
разположени защитени зони. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е 
ограничен и локален в рамките на разглежданият имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-919#1/22.04.2015г. реализацията на инвестиционното 
предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 
естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Кърджали, а 

засегнатото население е уведомено, чрез съобщение във вестник „Нов живот“ от 25.02.2015г. 
2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 

община Кърджали в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 
3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановеният 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 
капацитет.  
 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 

 
При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, 

при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми 
РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

 
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния 

кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му. 

 
На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години от датата 

на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 
 
 
ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО  
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ХАСКОВО 
 
 
 

 
 
 
Дата: 05.05.2015г. 


