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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда

Представено  от „БЕНИТА ОЙЛ" ООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“, 
находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. 
„Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: „БЕНИТА ОЙЛ" ООД.

Във връзка с представено от „БЕНИТА ОЙЛ" ООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна 
станция“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана 
на ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, 
ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).  

Заявеното ИП е за преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна 
станция, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на 
ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: „БЕНИТА ОЙЛ" ООД.

Съществуващата метанстанция е предназначена да приема газ-метан от газопровод 
на „Овергаз изток” и чрез два компресора да го компресира и зарежда през три колонки 
към автомобилните газови уредби. Инвестиционното предложение предвижда да се 
демонтира единият компресор за метан и да се монтират допълнително резервоари за 
пропан-бутан и светли горива – дизел и бензин, пълнени от автоцистерни. Колонките се 
запазват, като местоположение, но се подменят с нови по-функционални и комбинирани. 
След реконструкцията обектът ще стане комплексна автоснабдителна станция. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на т. 3, буква „д” 
съоръжения за надземно складиране на горива от Приложение № 2 на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.   
ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР):

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 (ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп.) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на дивите птици  BG0002082 
„Батова”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие 
и обявена със Заповед № РД-129/ 10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-
81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на 
околната среда.   

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
Метан (природен газ), бензин, дизелово гориво и пропан-бутан са опасни 

вещества, поименно изброени в част 2 на приложение № 3 към Закона за опазване на 
околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.). 

Възложителят е представил доклад за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на 
ЗООС. Докладът е изготвен в съответствие с критериите по Приложение № 3 на ЗООС, 
във формат по Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 
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опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.) 
и съгласно заключението от същия предприятието/съоръжението не се класифицира с 
нисък или висок рисков потенциал.

Предвид гореизложеното, е необходимо: 
Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 

на ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите 
по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.). 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и Район „Приморски“, 
общ. Варна 

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 19.05.2020 г.) 


