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Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 31 - ПР/2012 г. 

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, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната 

среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 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 за ОС) и представената писмена документация от възложителя по 

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС 

представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора. 

 
 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост 

с предмета и целите на опазване в защитените зони за 

инвестиционно предложение  Реконструкция на ПСБ Стара Загора в имоти с №№  68850. 177. 

547; 68850. 177. 548.; 68850. 179.567; 68850. 177.558; 68850. 177.550; 68850. 177. 549 и 68850. 

179. 566 по кадастралната карта на гр. Стара Загора на, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

възложител „ Лукойл България” ЕООД, гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Т. Александров” 

№ 42 . 

 

МОТИВИ: 

 

І. Характеристики 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: 

 

 Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на „Пласментно- 

снабдителна база за светли горива( бензин, дизел и газьол)”. Инвестиционните 

предложения за предвидената дейност е за изменение и разширение  съгласно 

Приложение № 2 и на основание чл. 93, ал.1, т.2 от ЗООС се извършва преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Предвидената дейност попада в т. 3, б. „д” 

на Закона за опазване на околната среда - „съоръжения за надземно складиране на 

горива” от Приложение № 2.  

 Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 

инвестиционното предложение предвижда Реконструкцията на ПСБ „Стара 

Загора” съдържа следните подобекти: 

1. „Реконструкция на съществуващ резервоар за дизелово гориво с цел 

използването му за съхранение на автомобилен бензин с обем 50 000 M3” 

– Реконструкция на резервоар Т-301 с обем 50 000 м
3
 и плаващ покрив, като се 

предвижда подмяна на съществуващото уплътнение на понтона с двойно 

уплътнение от нов тип, нова дренажна система на понтона, нов радарен нивомер с 

измерване на температурата и нова пробоотборна система. . Предвижда се замяна на 

съществуващите ел. арматури на вход и изход на резервоара с нови, с възможност за 

дистанционно управление. Необходимо е да се извършат преобвръзки в тръбната 

система, с цел отделяне на резервоара от схемата на дизеловото гориво и 



, 

 

обвързването му към системата на автомобилните бензини; 

 

2. „Нова автоматизирана автоналивна естакада и възел за рекуперация на 

парите към АНЕ. Пункт за контрол” 

– Изграждане на нова автоналивна естакада с три острова за долно пълнене, както и едно 

място от дясната страна на остров 1 за горно пълнене. Отделните продукти могат да 

бъдат оцветявани или адитивирани с помощта на съоръжението за адитивиране EVA; 

Изграждане на инсталация за рекуперация на бензинови пари (VRU), разработена и 

доставена от фирма Carbovac. Във VRU ще се улавят и преработват до втечняване 

бензиновите пари, отделящи се при товарене на автоцистерни с бензин А-95Н и А-98Н. 

Максималният дебит на VRU се определя от максималния дебит на помпата за товарене 

на автомобилен бензин 100 м
3
/час; Изграждане на дренчерна система за охлаждане и 

пожарогасене на АНЕ; 

–  

 

3.„Ремонт на инфраструктурни обекти - МЦК тръбопроводи” 

– Монтаж на 15 броя за долно пълнене и 1 брой за горно пълнене, 

съвременни претоварни ръкави на фирма OPW, оборудвани с ръкави за 

отвеждане на бензиновите парикъм VRU;  

– Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова канализационна 

система за ПДК и БФК; 

 

4.„Входящ път и паркинг за цистерни. Подготовка на площадката” 

 

5.„Пътен подход - автоматизиран ж.п. прелез” 

– Изграждане на пътен подход - автоматизиран ЖП прелез към новата АНЕ. 

На съществуващата АНЕ се проектира паркинг 

 ПСБ „Ст. Загора” се използва като пласментно-снабдителна база, в която се приемат 

светли горива (бензин, дизел и газьол) по съществуващ магистрален тръбопровод Бургас - 

София. Базата разполага с геометрична вместимост за 110 000 M
J дизелово гориво, 10 000 

м
3
 газьол и 20 000 м

3
 автомобилни бензини. Разполага с автоналивна естакада с четири 

работни места: две за бензини с долно и горно запълване и две за дизелово гориво с 

долно и горно запълване. Автоестакадата е оборудвана със система за рекуперация на 

бензиновите пари. Съществуват два ж.п. коловоза, оборудвани за приемане и експедиране 

на дизел, бензин и газьол (за дизел и газьол - 14 работни места и за бензин - 10 работни 

места). Базата разполага с противопожарно помпено, пеногасителна инсталация и 

помпено отделение за светли горива. Замърсените води се събират в нефтоуловител 

коридорен тип и се заустват в изпарителен басейн, разположен в североизточния ъгъл на 

базата.  

 В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното 

предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху 

околната среда.  

 Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка 

с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Към 

настоящия момент няма издадено разрешение в съседство на имота, което да 

противоречи на реализацията на инвестиционното предложение.В РИОСВ 

Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. 

Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на 



, 

 

инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други 

предложения. 

 Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуваща ПСБ. Не 

е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзбновими природни 

ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. 

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е разположена 

в зона,  на територията на петролната снабдителна база и е с изградена 

инфраструктура. В новото инвестиционно предложение, като част от проекта е 

предвидено да се изгради разширение на път при преминаване през ж.п. прелез и 

вътрешни пътища (съществуващи и новоизградени) към новата автоналивна естакада. 

 

 Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до 

отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци и не е свързана с 

дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Замърсените води се събират в 

нефтоуловител коридорен тип и се заустват в изпарителен басейн, разположен в 

североизточния ъгъл на базата Предвижда се и реконструкция на съществуващата и 

изграждане на нова канализационна система за ПДК и БФК; 

 

 

 Замърсените с нефтопродукти отпадни води (от евентуални разливи) ще се поемат 

от отводнителни улеи, монтирани на площадката на автоестакадата, които ги 

отвеждат в канализационната мрежа и чрез тях на вход на пречиствателните 

съоръжения.Чистите дъждовни води ще се поемат от периферни отводнителни 

улеи, които ги отвеждат в канализационната мрежа, която байпасира 

пречиствателната станция. Пречистените и дъждовните води се изпращат в 

изпарителните басейни.Освен чрез улеи, отводняване и отвеждане на отпадни 

водни количества ще се осъществява и от полипропиленови тръби Ф160 и 

Ф200.Отпадните битово-фекални води от санитарните прибори на сградата 

«Пункт за контрол» ще се отвеждат по тръби Ф50, Ф110 и Ф160 от PVC. 

Заустването е предвидено в съществуващата битово-фекална канализация чрез три 

клона от Ф160 и отиват в септична яма. 

 

  При строителството и експлоатацията ще се образуват строителни и битови 

отпадъци, които ще бъдат събрани и извозвани на място, определено от 

община Стара Загора.  

 Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорта на околната среда, предвидената за реализация система за рекуперация 

на парите е напълно автоматизирана. Бензиновите пари обикновено състоящи се от 

пентан, бутан и други леки въглеводороди се улавят, като се използва добре познатия 

процес на адсорбция върху слой от активен въглен. Наситените с въглеводороди пори на 

активния въглен се регенерират чрез вакуум. За да се осигури непрекъснатост на процеса 

са необходими два адсорбера с активен въглен. Като средство за абсорбиране ще се 

използва бензин А-95Н, съхраняван в резервоар Т-201. Ще се подава към VRU по линия 

DN100 PN2.5.Въздухът отделен от въглеводородите се изпуска на атмосфера и се следи 

от инфрачервен анализатор.така ще бъдат спазени изискванията на Наредба № 16/1999г., 

изм. ДВ, бр. 9 от 29.01.2008г. за ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. 

  Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен 

дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване 

на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в 

рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно 
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въздействие върху населението на гр.Стара Загора, тъй като площадката е 

разположена в отдалечена от  града зона.  

 Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на 

резервоарния парк. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното 

спазване на изискванията на безопасност на труда и спазването на изискванията за 

съхранение и употреба според съответните листи за безопасност, те ще бъдат сведени 

до минимум. 

 

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 

 Площадките обект на реконструкция  на петролната база се намира в с №№  68850. 

177. 547; 68850. 177. 548.; 68850. 179.567; 68850. 177.558; 68850. 177.550; 68850. 177. 

549 и 68850. 179. 566 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. Теренът и 

съоръженията върху него, предмет на инвестиционното предложение са собственост 

на „Лукойл България” ЕООД, съгласно Нотариален акт №106, том XXX, рег.11202 

дело № 7902 от 29.09.2006г.. Трайното предназначение на територията е 

урбанизирана и с начин на трайно ползване – за друго производство на продукти от 

нефт, въглища, шисти и сигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с 

наднормен шум. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в 

района също няма да бъдат засегнати. 

 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 

 Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не засяга защитени зони от 

Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най близко разположената защитена 

зона е „Река Река Съзлийка” с код BG 0000425 за опазване на природните 

местообитания, която е разположена на около 5-6 км от имотите. ИП, не засяга 

приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според 

извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение 

няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в 

защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. 

Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на 

защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на 

защитени видове. В рамките на имота липсват природни местообитания, включени в 

Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 

2000. Не се засягат видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко 

разположената защитена зона „Река Река Съзлийка” с код BG 0000425 за опазване на 

природните местообитания. При реализирането и експлоатацията на инвестиционно 

предложение ще се осъществи известно антропогенно натоварване на средата, в този 

район, но то ще е пренебрежително малко и незначително, което не може да доведе до 

някаква значима негативна промяна в консервационния статус на защитените 

растителни и животински видове. Това води до извода, че екосистемите в 

естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, 

планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на 

околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии 

на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за 

паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат 

засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение. 
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ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и 

експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките 

на разглежданите имоти с №№  68850. 177. 547; 68850. 177. 548.; 68850. 179.567; 

68850. 177.558; 68850. 177.550; 68850. 177. 549 и 68850. 179. 566 по кадастралната 

карта на гр. Стара Загора  

 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е трайното 

предназначение на територията е урбанизирана и с начин на трайно ползване – за 

друго производство на продукти от нефт, въглища, шисти .Това води до извода, че 

засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се 

определя субективно от различните индивиди.  

 Съгласно становище на Регионалната здравна инспекция гр. Стара Загора не се 

очаква риск за човешкото здраве в резултат от изграждането на реконструкцията 

на пласментно снабдителната база, при спазване изискванията на нормативната 

база за този вид дейност, българското и европейското законодателство по 

опазване здравето на хората. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република 

България. 

 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания 

имот. Въздействието ще бъде дълготрайно.  

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 

 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Стара загора и засегнатото 

население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно 

реализацията на инвестиционното предложение.  

 

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. 

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. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния 

кодекс пред Министъра на околната среда и водите  или пред Административен съд  - 

Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му. 

 

 

 

ИНЖ. ПЕНКА НАЧЕВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 

 

Дата: 16.05.2012 г. 

 

 

 

 


