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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., 

в сила от 12.02.2016 г.) 
 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

 обект: „Газоснабдяване на община Септември” с подобект: „Отклонение от 

разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 

001090“, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик 
 

 

с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

 

 РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда 

/ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) 

и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с 

ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) и чл.10, ал.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)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 

30 ноември 2012 г.).  

 Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

 І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на отклонение от 

разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия Клон 6, за захранване на ПИ 

001090, землище с. Ветрен дол, общи. Септември, с диаметри на газопровода от Ф 110, 

материал РЕ 100 и дължина L~500 m.  

Отклонението ще се положи подземно по селскостопански пътища извън 

урбанизираната територия, започвайки от разпределителния газопровод Клон 6 в ПИ 0.391, 

землище с. Ветрен дол, общ. Септември, както и в улици в градски условия, с цел 

транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи. 

Газопроводът ще е с капацитет Qn – 1500 nm
3
/h, с годишна консумация от Qn – 1000 

хnm
3
/год. 

За строителството и експлоатацията на ИП не се налага изграждане на обслужващи 
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помещения и не се предвижда изграждане на водоснабдителна инсталация, използване на 

подземни или повърхностни води. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения 

или инфраструктура за обслужване на газопровода. 

При изпълнение на строително-монтажните работи по трасето на газопровода ще се 

емитират незначително количество прах основно при изкопните работи в сервитутната 

ивица на газопровода (в рамките на селскостопанските пътища), депонирането на хумусния 

слой и след това при възстановяването на терена. За намаляване на концентрацията на прах 

в атмосферата ще се предприемат мерки по оросяване на земните маси. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

10, буквa „к” на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 

от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 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. 

От представената в уведомлението информация става ясно, че за реализация на ИП 

се предвижда разработването на ПУП-ПП за определяне трасето на газопровода, за който 

към настоящия момент все още няма издадено разрешение за неговото изработване и 

съответно не е приложен към входираната документанция.  

Обръщам Ви внимание, че в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за 

инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 

ЗООС, по Ваше искане или по преценка на компетентния орган може да бъде допусната 

само една от оценките по Глава шеста на ЗООС. 

В тази връзка, при внасяне на информацията в съответствие с Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС, в случай че ПУП-ПП е допуснат и разработен в обхват съответстващ 

на разглежданото ИП, то същия следва да бъде приложен, за допускане и извършване само 

на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда 

(ОВОС), съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на 

ПУП-ПП и съпътстващите дейности за изграждането на газопровода. 

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

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

 Вие 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.  

 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 Септември и Кметство Ветрен дол за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Септември и Кметство Ветрен дол. 

Обръщаме внимание на Община Септември и Кметство Ветрен дол, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 

14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 
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достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Септември и Кметство Ветрен 

дол, изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното 

осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие 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. 58 от 26.07.2016 г.). 

Предвидения за строителство газопровод ще бъде положен по трасе с координати на 

крайните точки, както следва (координатна система „1970 г.”): 

ID X_COORD Y_COORD 

1 4545264.348 8566842.934 

16 4545636.445 8566904.781 

Площадката на ИП НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица” за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от 

която трасето отстои на не по-малко от 2.5 km. При строителството и функционирането на 

обекта не се очаква да има пряко или косвено значително отрицателно въздействие върху 

близките защитени зони. 

            
 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Септември и Кметство Ветрен дол 
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