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

среда

Представеното от „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, за паркинг и 
озеленяване в кв. 515 на ж.к. „Русия“, гр. Добрич. С изменението на плана се променя 
отреждането за „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“. Възложител на проекта е 
„Пътнически превози“ ЕООД.

Във връзка с представено от „Пътнически превози“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП), 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. Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда разполагане на 
модулна бензиностанция за бензин и дизелово гориво, с двустенен резервоар, разделен на два 
сектора, с вместимост 30 m3, като секцията с вместимост от 10 м3 ще е за дизелово гориво, а 
секцията с вместимост от 20 м3 ще е за бензин. Модулната бензиностанция ще бъде разположена 
на площадка на съществуваща газстанция с отдел за пълнене на туристически бутилки. 

В т. 10 на уведомлението е представена информация за максималните количества и 
класификация за бензин и дизелово гориво (опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, които 
се очаква да са налични в предприятието/съоръжението), но липсва информация за пропан-бутана 
на съществуващата газстанция.  

Не са представени и заключенията от доклада за извършена класификация на 
предприятието по чл. 103, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 
г. с изм. и доп.)

Предвид гореизложеното на основание чл. 6, ал. 3 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.), във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.), представете в РИОСВ-Варна информация за всички 
опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да са налични на площадката 
(максимални количества, вид, класификация), както и заключенията от доклада за класификация 
на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

Обръщам Ви внимание, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с 
критериите по приложение № 3 на ЗООС и се документира във формат по Приложение № 1 на 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях.

II. 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 свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, за 
паркинг и озеленяване в кв. 515 на ж.к. „Русия“, гр. Добрич. С изменението на плана се променя 
отреждането за „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“. Възложител на проекта е 
„Пътнически превози“ ЕООД.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във връзка 
с чл. 40, ал. 2 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 (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че 
така заявеното с реализацията на плана ИП за „Изграждане на мобилна бензиностанция за бензин 
и дизел“ попада в обхвата на 3, буква „в“ от Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1   
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  



За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на 
ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 
Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и електронен 
носител. 

2. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 
разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 
Наредбата за ОВОС; 

При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  
 обхвата,  засегната площ и параметрите на ИП; 
 подробно описание на предвидените дейности в имота, капацитет; 

ІIІ. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка /ЕО/: 
 Реализацията на ИП е свързана с одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ: със 
Заповед № 964 кметът на община Добрич разрешава изработването на проект за изменение на  
ПУП-ПРЗ за УПИ I, за паркинг и озеленяване в кв. 515 на ж.к. „Русия“, гр. Добрич. С изменението 
на плана се променя отреждането за „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“. Подробните 
устройствени планове  са включени в т. 9.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). 
Предвид това и гореизложеното, на основание чл. 85, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС и  
чл. 2, ал. 2, т. 1  от Наредбата за ЕО плана, подлежи на преценяване необходимостта от 
извършване на ЕО.   
Компетентен орган за вземане на решение по преценяване ЕО  е директорът на РИОСВ-Варна. 
Във връзка с това, на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, Ви уведомяваме, че се допуска само 
извършване преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от същия закон. 

IV.  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 (Наредбата за ОС, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (ЗЗ).  

 Територията предмет на ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 
2000”. Най-близко разположената  ЗЗ е BG0000107 “Суха река” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 
1, т. 1 и 2 от същия закон, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за 
обявяване. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще 
бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добрич 

                                                                                                                       (отговорено от РИОСВ на 05.08.2020 г.) 


