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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 60 - 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 –Хасково  

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: «Реконструкция с изграждане на газово стопанство към съществуващ обект на 

SHELL – Любимец Изток» в имот с №117059 в землище на с. Георги Добрево, общ. 

Любимец, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 

видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с адрес на управление: п.к. 1309, обл. София, 

общ.София, гр.София, УЛ. „ЗАЙЧАР” №117, ЕТ. 3, ЗОНА Б-5, ЕИК 121658433 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на 1 бр. горивоколонка с нова 

мултифункционална такава комбинирана с газ пропан-бутан (MPD+LPG) и нов подземен 

резервоар за газ пропан-бутан на съществуващ обект на SHELL - Любимец Изток, в ПИ 

№117059, в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец. Общата площ на имота е 8,901 

дка съгласно скица №К03926/17.11.2014 г. с начин на трайно ползване – бензиностанция. 

Обектът се състои от търговска част, заведение за бързо хранене, горивоколонки за 

зареждане на автомобили, трафопост – КТП, подземни резервоари за горива, дизел 

генератор, пречиствателно съоръжение и необходимите за тях тръбни разводки и 

комуникационни връзки. 

ПИ № 117059 в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, в който се 

предвижда реконструкция с изграждане на газово стопанство към съществуващ обект на 

Шелл- Любимец Изток не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0000212 
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„Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 

местообитания. 

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 която инвестиционното 

предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитената зона. 

За основния обект бензиностанция, газстанция и търговско – обслужващ обект с 

паркинг е проведена изискващата се по реда на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с оценка на степента на 

въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. От Директора на 

РИОСВ-Хасково е постановено Решение № ХА 63 - ПР/2009 г., с което е преценено да не се 

извършва ОВОС. Предвидената промяна за подмяна на 1 бр. горивоколонка с нова 

мултифункционална такава комбинирана с газ пропан-бутан (MPD+LPG) и нов подземен 

резервоар за газ пропан-бутан на съществуващ обект на SHELL - Любимец Изток, в 

ПИ№117059, в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, представлява изменение на 

инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, които са вече одобрени или са в 

процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, като това изменение 

може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, като 

самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „в“ и „г“) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 

1 и 2 на ЗООС. 

 

 

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 Реконструкция с 

изграждане на газово стопанство към съществуващ обект на SHELL – Любимец Изток в 

имот с №117059 в землище на с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково. 

2. Инвестиционното предложение предвижда подмяна на 1 бр. горивоколонка с 

нова мултифункционална такава комбинирана с газ пропан-бутан (MPD+LPG) и нов 

подземен резервоар за газ пропан – бутан на съществуващ обект на SHELL- Любимец Изток, 

в ПИ №117059, в землището на с. Георги Добрево.  

3. Обектът предмет на инвестиционното предложение е съществуващ и 

функциониращ и в него са изградени всички необходими за целта комуникации и 

съоръжения. 

4. Генерираните излишни количества земна маса по време на строителството ще 

се депонират на посочено от общината място. 
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5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

6. В РИОСВ – Хасково е постъпило инвестиционно предложение за 

разглеждания район за „Реконструкция с изграждане на газово стопанство към съществуващ 

обект на SHELL- Любимец Запад, в ПИ №148037, в землището на с. Георги Добрево”. 

Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционните 

предложения както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционните предложения върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

7. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта 

са сведени до минимум предвид характера на инвестиционното предложение.  

 

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. Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот ПИ 117059, в 

землището на с. Георги Добрево, с ЕКАТТЕ 14787, общ. Любимец, разположен на 

Автомагистрала „Марица” (А4), км 92+300 - ляво по посока на растящия километраж. 

Площта на обекта е 8,901 дка , начин на трайно ползване – бензиностанция. 

2. Имотът, предвиден за реализирането на инвестиционното намерение 

представлява функциониращ обект – търговски комплекс с бензиностанция и заведение за 

бързо хранене. 

3. Имотът, предмет на инвестиционното намерение не попада на територията на 

защитени зони по смисъла на ЗБР и на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Теренът 

попада в границите на Защитена зона Сакар BG 0000212 по Директива за местообитанията. 

Инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху близките 

защитените зони - целите и предмета им на опазване. 

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. Теренът не попада в защитена територия (ЗЗТ), но попада в защитена зона по 

Натура 2000 „Сакар“ BG0000212. 

2. На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното 

предложение, както и в близко съседство няма регистрирано наличие на исторически, 

археологически и архитектурни паметници. 

3. Изграждането на обекта няма да предизвика увеличаване на съществуващото 

фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, както и на растителния и животински 

свят в района. 

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 защитените зони, поради следните мотиви: 

1. Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 

на опазване в защитената зона. 
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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 Хасково с изх. № РД-02-819 # 1/17.06.2015г. 

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. 

 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета 

на с. Георги Добрево и община Любимец, а засегнатото население е уведомено, чрез обява за 

обществеността поставена на табло в общината от 02.06.2015г. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 

чрез интернет станицата на община Любимец и на табло в кметство с. Георги Добрево 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. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 
 
 

Дата: 03.07.2015г. 


