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     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 

ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                               

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 94/2012г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

       

„Промяна в начина на доставка на природен газ чрез изграждане на 

декомпресираща станция 220/5 бара” в УПИ ІІІ-7094, кв. 83 по кадастралния план 

на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

 

 
 Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 

95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда 

(Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

Представеното инвестиционно предложение, предвижда бъде изградена 

декомпресираща станция 220/5 бара в УПИ ІІ-7094, кв. 83 и подвързване към 

съществуващата газоразпределителна мрежа (ГРМ) на гр. Велинград с диаметри Ф 250 до 

Ф32 с дължина ~ 30 000м. 

Декомпресиращата станция представлява готово съоръжение, съставено от няколко 

модула – регулиращ модул, измервателен модул и одориращ модул. Всички елементи на 

станцията ще работят в автоматичен режим. 

Изходящите параметри на новата декомпресираща станция ще са: максимално 

подаван в мрежата природен газ - Qmax-1500 нм
3
/час, налягане на изходящият природен 

газ – Рн – 5бара. 

Компресирания природен газ ще се досатвя до новата декомпресираща станция с 

батерийно превозно средство (трейлер), който представлява серия от бутилки за 

компресиран природен газ прикрепени върху ремарке или полуремарке, което се закача за 

влекач (камион) с цел транспортиране до газоразпределителни мрежи в населени места, 

където няма изградена довеждаща газова инфраструктура. 



 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

За настоящето ИП ще се използва батерийно превозно средство BS20 PS200-5782 с 

капацитет 5 800 нм
3
 (общ брой бутилки - 257). Ремаркето ще се ситуира на площадката и 

ще се подвързва към регулиращата група на декомпресиращата станция. Влекача се 

откача от ремаркето и се закача празения трейлер, който се транспортира до 

метанстанцията за ново попълване. 

Максималното количество природен газ, предвидено да бъде ситуирано на 

площадката е до 8000 нм
3
.  

Всички останали параметри и елементи на газоразпределителната мрежа в 

урбанизираната територия на гр. Велинград няма да бъдат променяни.  

За ИП „Газоснабдяване на община Велинград и изграждане на газоразпределителна 

мрежа в урбанизираната територия на град Велинград” има издадено решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПК-18-ПР/2011г. 

Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буквa „в” от ЗООС и 

съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.    

Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.    

           Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик един 

екземпляр от подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. Предмет 

на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 

дейности, които са свързани с основното намерение.  

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо: 

§ Вие самостоятелно да осигурите обществен достъп до информацията по 

приложение № 2 чрез поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг 

подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

След изтичане на 14 дневния срок на извършеният от Вас достъп до приложение 2 да 

информирате РИОСВ-Пазарджик за резултата от обществения достъп, в т.ч. и начина на 

осигуряване на достъпа до информацията по приложение № 2. 

§ Не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община 

Велинград за Вашето инвестиционно намерение.    

 Към информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на 

чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да представите документи (вх. номер) доказващи 

внасянето на приложение 2 в Община Велинград.  

  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Горепосоченото инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 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.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на изменението на инвестиционното 

предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по 

критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че изменението на 

инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви: 

• Площадката на ИП, не попада в границите на защитени зони от Националната 

екологична мрежа/„НАТУРА 2000”, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии.  
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ИП е допустимо по смисъла на чл.12 от Наредбата за ОС. 

На основание чл. 15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 

извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на 

чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони 

от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви: 
 

• ГРМ отстои на 2,5 км северно от най-близките защитени зони BG0001030 

„Родопи – Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”, поради което не се отрицателно 

въздействие върху зоните; 

• Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да 

доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове от защитени зони; 

  • При осъществяването на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно 

кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

 

            Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Велинград.                 

                                                                                                                                            

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


