
До 
Г-н Костадин Гешев 
Директор 
РИОСВ Пазарджик 

 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 

за инвестиционно предложение по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда; чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) 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. 
 
 
Уважаеми г-н Георгиев, 
 

Уведомявам Ви, че „Овергаз Мрежи” АД има инвестиционно предложение за 
изграждане на разпределителен газопровод /РГ/ до варов завод „Огняново К“, 
землище с.Огняново, община Пазарджик; разпределителен газопровод до 
с.Синитово, община Пазарджик; и 2 броя площадки за съоръжения. 
 
Данни за възложителя: 

Възложител: „Овергаз Мрежи” АД 
Седалище: 1407 София, ул. Филип Кутев № 5 
Адрес: 1407 София, ул. Филип Кутев № 5 
Единен идентификационен номер: 130533432 
Телефон:  
Факс: 02/9621724 
Изпълнителен директор Светослав Иванов 
Лице за контакти: Кирил Добрев 
Е-mail:   

 
"Овергаз Мрежи" АД отговаря на определението за Възложител на инвестиционното 
предложение по смисъла на §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, тъй 
като притежава лицензии №Л-439-08/30.03.2015 г. за дейността „Разпределение на 
природен газ” и №Л-439-12/30.03.2015 г. за дейността „Снабдяване с природен газ 
от краен снабдител” на териториите на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик 
и Пещера, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (Приложение 1: 
Копия от лицензиите). 
 
1. Резюме на предложението 
Инвестиционното предложение включва изграждане на разпределителен газопровод 
до варов завод „Огняново К“, землище с.Огняново, община Пазарджик; 
разпределителен газопровод от газопровод за варов завод „Огняново К“ до 
с.Синитово, община Пазарджик; и 2 броя площадки за съоръжения. Tрасето на 
разпределителните газопроводи започват от съществуващ кранов възел КВ01-П (ПИ 
6.168) на разпределителен газопровод за гр.Пазарджик, намиращ се северозападно 
от АГРС „Пазарджик“ в землището на с.Синитово.  
 
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 
поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост 
от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, 



газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, 
предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Общата дължина на трасето на проектните газопроводи е 8139.99 м. Те са с Рраб.  = 
4,0 bar и ще бъдат изпълнени от стоманени тръби 60.3 и полиетиленови тръби с 
диаметър  110.  
 
Предвиждат се също 2 площадки за съоръжения – Газорегулаторен пункт /ГРП/, 
землище с.Синитово и Газорегулаторен и измервателен пункт /ГРИП/-Варов завод 
"Огняново К", землище с.Огняново. Площадките се намират извън урбанизирани 
територии са с размери 1.7/2.4 м и площ 4.1 кв.м.  
 
По част от трасето се предвиждат защитни кожуси, като от тях се извеждат 
стоманени тръби с обща дължина 48.96м. за вентилационни свещи, които се 
използват при аварийно изпускане на газ.  
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни 
документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване 
на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Инвестиционното предложение е свързано със съществуваща газоразпределителната 
мрежа на територията на община Пазарджик. 
 
4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като 
за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, 
географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 
зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 
Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна 
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, 
очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура) 
 
Ситуация с разположението на трасето в М 1:25000 
 - Пз-01-А128-ПУП-1-01 (1 лист) и координатен регистър са представени в 
приложение 
 
Трасето на РГ и съоръженията са разположени извън урбанизирани територии и 
попадат в землищата на с.Синитово и с.Огняново, община Пазарджик, област 
Пазарджик. Трасето пресича Защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ 
по Директива 2009/147/ЕО за опазването на дивите птици и зони BG0000578 
„Марица“ и BG0000254 „Бесапарски възвишения“ по Директива 92/43/ЕИО за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  
Не се засягат защитени територии, като най-близката защитена територия – ЗМ 
„Огняново – Синитевски рид“  се намира на разстояние не по-малко от 85 метра. 
 
Tрасето на РГ започва от съществуващ кранов възел на разпределителен газопровод 
за гр.Пазарджик, намиращ се северозападно от АГРС „Пазарджик“ в землището на 
с.Синитово. След 10 метра в посока изток се разполага площадка за съоръжение ГРП 
в общинско пасище. Между двете съоръжения газопроводът се изгражда от 
стоманени тръби 60.3, след ГРП от полиетиленови тръби 110.  
 
От площадката на ГРП трасето продължава в източна посока, като пресича трасето 
на път и газопровод и други проводи за АГРС Пазарджик, след 70 м чупи на юг и 
върви около 30 м през общинско пасище, чупи на северозапад и навлиза в 



селскостопански път. След 250 м пресича трасето на електропровод и общински 
асфалтов път, чупи на югоизток по селскостопански път, успоредно на асфалтовия. 
Върви в селскостопанския път около 1150 м. В района на кръстовище на общински 
асфалтови пътища PDV1325 /PAZ1325/ и PAZ1135 започва разпределителен 
газопровод за с.Синитово, който върви в асфалтовата настилка в продължение на 
744 м до регулацията на с.Синитово. 
 
Разпределителният газопровод за варов завод „Огняново К“ продължава на юг и 
пресича жп линия между гара Пазарджик и гара Синитово, а след прехода трасето 
чупи на  югоизток и върви в селскостопански път, успоредно на асфалтовия. 
Пресича пасище, местен път и канал, продължава в селскостопански път и достига 
до кръстовище на общински път PDV1325 /PAZ1325/ и местен път в района на гара 
Синитово. Заобикаля подлез под общински път от юг, като пресича канал, местния 
път и пасище. Продължава в посока изток по селскостопански път успоредно на 
общинския асфалтов път. Пресича канал и път за гробище на с.Синитово и 
продължава в селскостопански път.  
 
При ПК 51+80 РГ пресича трасето на два електропровода ВЛ 20кВ, след 50 м чупи на 
юг и отново ги пресича. На ПК 54+60 чупи на изток и върви по селскостопански път 
до землищна граница Синитово - Огняново. 
 
Трасето продължава в източна посока по селскостопански път в землището на 
с.Огняново. След 260 м чупи на север, върви 220 м и чупи на изток, югоизток по 
селскостопански път. Пресича трасето на електропровод ВЛ 110кВ и достига до 
площадка за съоръжение ГРИП-Варов завод "Огняново К". 
 
Тъй като газопроводите са разположени подземно и размерът на всяко от 
прилежащите съоръжения е по-малък от 15 кв.м, съгласно чл.17а (2) на Закона за 
опазване на земеделските земи не се налага промяна на предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди. 
 
Общата сервитутна ивица при стоманен газопровод през земеделски земи е 8.05 m, 
при полиетиетиленов е 4.11 m, а при преминаване през полски пътища, общински и 
републикански пътища, пресичане на жп линии и канали за полиетиленов 
газопровод е 2.11 m. 
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 
и експлоатацията: 

По време на строителството и експлоатацията на газопроводите не се предвижда 
използването на природни ресурси или водовземане. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 
приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен 
контакт с води: 

Не се предвижда емитиране на вещества, които да имат контакт с води. 
 
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

За етапите на изграждане и експлоатация на инвестиционното предложение не се 
предвиждат организирани източници на емисии на вредни вещества във въздуха. 
 



За етапа на изграждане неорганизиран източник на незначителни емисии на 
парникови газове и вредни вещества се очаква да бъде строителната механизация. 
При нормалната експлоатация не се очакват неорганизирани емисии във въздуха.  
 
Тръбопроводът, по които се транспортира природен газ, е подземно съоръжение с 
минимално земно покритие 0.80 m. 
 
Газопроводът е екологично чисто съоръжение и със своята затворена подземна 
система под налягане не позволява на природния газ да има допир с въздуха, водите 
и почвите. 
 
Изтичането на природен газ е възможно само при авария. Природният газ е по-лек 
от въздуха и се разсейва в атмосферата.  
 
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране: 

При строителството ще бъдат извършени изкопни работи по трасето на 
газопроводите. Терените по трасето ще бъдат възстановени в първоначалния им вид 
след приключване на строителните работи. Очаква се да се генерират 936 m3 
излишни земни маси (шифър по Каталога на отпадъците 20.02.02) и 146 m3 
строителни отпадъци от разбиването на настилки (шифър по Каталога на отпадъците 
17.00.00). Отпадъците ще бъдат депонирани на места, посочени от местните власти. 
 
9. Отпадъчни води: 

При изграждането и експлоатацията на газопроводите, предмет на инвестиционното 
предложение, не се очаква генериране на отпадъчни води. 
 
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 
площадката на предприятието/съоръжението: 

При изграждането и експлоатацията на газопроводите, предмет на инвестиционното 
предложение, не се очаква наличие на опасни химични вещества. 
 
Информация и данни по чл.10, ал. 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 
 
a. Местоположение на инвестиционното предложение – област и община, 
землище 
Трасето на Разпределителните газопроводи и съоръженията попадат извън 
урбанизираните територии в землищата на с.Синитово и с.Огняново, община 
Пазарджик, област Пазарджик. 
 
b. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното 
предложение 
Очаква се строителните работи да бъдат изпълнени в рамките на два до три месеца 
от стартиране на работата. 
 
c. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, 
жилищно, пътно и др. строителство;  
 



Предметът на инвестиционното предложение е изграждане на разпределителен 
газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с.Огняново, община Пазарджик; 
разпределителен газопровод до с.Синитово, община Пазарджик; и 2 броя площадки 
за съоръжения. 
Основната цел на инвестиционното предложение е захранване с природен газ на 
варов завод „Огняново К“ в с. Огняново и бъдещите консуматори в с. Синитово, след 
изграждане на газоразпределителната мрежа в селото по друг проект. 
 
d. Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК; 
 
По време на изграждането на разпределителните газопроводи и съоръженията не се 
предвижда необходимост от нова инфраструктура. 
 
e. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 
и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и 
други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) 
и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, 
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови. 
 
По време на строителството и експлоатацията на газопроводите не се предвижда 
използването на природни ресурси или водовземане. 
 
f. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение 
 
Отговорен за одобряването на инвестиционното предложение е Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик. 
 
g. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в 
размер, определен съгласно Тарифата.  
 
Дължимата такса е платена по банков път преди внасяне на настоящото 
уведомление. 
 
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 
предприемем по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и да 
се извърши оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение по реда на 
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. 
 
Прилагам:  

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните 
община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото 
население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 
приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. – копия от 
писма и обява. Обявата е публикувана на адрес: 
www.overgas.bg/web/guest/226 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване 
на инвестиционно предложение – копия на Лицензия за разпределение на 
природен газ и Лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител; 

3. Картен материал в подходящ мащаб, координатен регистър на чупките на 
газопровода, вкл. трасе на газопровода в цифров вид на CD; 

4. Информация по Приложение №2 към чл.10, ал.2 на 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. 

5. Електронен носител - 1 бр. 

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 
услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 
Настоящата документация се представя на хартиен и електронен носител. 
 
С уважение, 
 
Инж. Марияна Крумова 
Мениджър "Развитие на ГРМ" 
„Овергаз Мрежи” АД 


