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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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпили уведомления за инвестиционно 

предложение: 

„Разпределителен газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново, общ. 

Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки 

за съоръжения“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД  

 

  

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г.) 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. 12 от 12 

февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

среда (ЗООС): 
Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва изграждане на 

разпределителен газопровод (РГ) до варов завод „Огняново К“, землище на с. Огняново, общ. 

Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки 

за съоръжения – Газорегулаторен пункт /ГРП/, землище с. Синитово и Газорегулаторен и 

измервателен пункт /ГРИП/ - Варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново с размери 1.7/2.4 

м и площ 4.1 м2. Трасето на РГ ще започва от съществуващ кранов възел на разпределителен 

газопровод за гр. Пазарджик, намиращ се северозападно от АГРС „Пазарджик“ в землището на 

с. Синитово. Общата дължина на трасето на проектните газопроводи ще е 8139.99 м. РГ ще са с 

Рраб.=4,0 bar и ще бъдат изпълнени от стоманени тръби Ø60.3 и полиетиленови тръби с 

диаметър Ø110, разположени подземно. По част от трасето се предвиждат защитни кожуси, 

като от тях се извеждат стоманени тръби с обща дължина 48.96 м за вентилационни свещи, 

които се използват при аварийно изпускане на газ. Трасето на РГ и съоръженията са 

разположени извън урбанизирани територии в землищата на с. Огняново и с. Синитово.  
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Така заявено ИП представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което 

самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „к” от Приложение 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 

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

 

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

(ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 

Август 2002 г. и посл. изменения.) 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. 

73/2007 г. и посл. изменения.). 

 Трасето на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

 Попада в границите на следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие: 

1. BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г; 

2. BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски 

съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.). 

 ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

   

  

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-65-(2)/12.02.2019 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик, 

Кметство Огняново и Кметство Синитово 
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