
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  
 

 

Изх. № ПД-173/29.04.2014г. 

 

До 

„Овергаз Инк.” АД 

ул. „Филип Кутев” № 5, 1407 София 

 

Копие:  

До Кмета на общ. Свиленград 

До Кмета на с. Чернодъб, общ. Свиленград 

 

ОТНОСНО: Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционно предложение: 

«Проект за провеждане на търсещо сондиране за нефт и/или газ в района на блок «1-18 Тракия», 

землище с. Чернодъб, общ. Свиленград, обл. Хасково 

 

 

Уважаеми г-н Мерачев, 

 

Приемаме представеното уведомление за горното 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) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и 

доп., бр. 94/2012г.), както и съгласно изискванията на 10 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 защитени зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 

73/2007г., изм. и доп., бр. 94/2012г.).  

Въз основа на представената информация, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, на 

основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви 

уведомяваме за следното: 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС):  

Съгласно представената информация с уведомление вх. № 173/25.04.2014, става ясно, че 

предвиждате провеждане на търсещо сондиране за нефт и/или газ в района на блок «1-18 Тракия», 

землище с. Чернодъб, общ. Свиленград. През 2011г. «Овергаз Инк.» АД е получил разрешение за 

търсене и проучване на нефт и газ в лицензиран блок «1-18 Тракия», намиращ се на територията на 

област Хасково. В изпълнение на задължителната работна програма през 2014г. е предвидено 

провеждане  на търсещо сондиране на територията на блока. Проектът за търсещо-проучвателните 

дейности за 2014г. е съгласуван с Министерство на икономиката и енергетиката, както и с 

Министерството на околната среда и водите, за което е проведена процедура за преценяване на 

вероятната степен на значително отрицателно въздействие и е издадено Решение № 39-ОС/2011г.  

Местоположението на бъдещия търсещ сондаж за нефт и газ се планира да бъде в землището на с. 

Чернодъб общ. Свиленград. Проектното местоположение се планира да попада в радиус от точка с 

координати в UTM WGS 84 35 N – 440 244.67 северна ширина и 4 622 803.15 източна дължина и ще 

бъде около 10 дка. Собствеността на земята върху която ще бъде разположена сондажната 

площадка е частна. Посреством преговори със съответния/те собственик/ци са придобити права за 

ползване на площадката посредством вземане под наем на терена. 
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Върху теренът определен за разполагане на сондажното оборудване ще се излеят 

фундаментите на сондажната апаратура, ще бъдат изкопани утайници, ще се прокарат водопроводи 

за доставка на вода за технологични нужди – сондиране, промиване на шлама, ще се разположат 

резервоари за гориво, електро захранване, депо за хумус. Предвижда се изграждане на път за 

достъп до площадката. Предполагаемата дълбочина на търсещия сондаж е 2000м.  

От придружаващите документи по § 1 т. 20 от ДР на ЗООС за Възложител на инвестиционно 

предложение сте представили Решение № 876 от 13 декември 2010г. на Министерски съвет за 

издаване на  разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по 

чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗПБ, в блок 1-18 Тракия, разположен в област Хасково; писмо с изх. № Е-26-00-

24/21.07.2011г. от Зам. Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съгласувани 

цялостен работен проект и годишен работен проект; Решение № 39-ОС/2011г. на МОСВ за 

съгласуване на цялостен работен и годишен работен проект; Договор за наем № 4-145/15.04.2014г. 

между «Клас « ООД и «„Овергаз Инк.” АД за ползване на част от ПИ 73.5 земл. с. Чернодъб общ. 

Свиленград и част от ПИ 73.6 земл. с. Чернодъб общ. Свиленград за срок от тридесет и шест 

месеца, от които е видно, че няма пречки да бъдете възложител на процедурата по преценяване 

необходимостта от ОВОС.  

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата 

на т. 2 е) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. Съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 

инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).  

От наличната документация към уведомлението става ясно, че за реализиране на 

инвестиционното предложение ще е необходимо изработване на ПУП. Тъй като предвижданията и 

обхвата на инвестиционното предложение ще съответстват на предвижданията и обхвата на 

изработеният ПУП, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, 

ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по 

реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване необходимостта от 

въздействието върху околната среда (ОВОС) . 

Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково на 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ - 

Хасково: 

1. Пълна иформацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за цялостното 

инвестиционно намерение, като за изясняване на обществения интерес осигурите обществен 

достъп до същата. Обръщаме внимание, във връзка с чл. 82, ал. 3 от ЗООС когато за 

осъществяването на инвестиционно предложение трябва да се развият и други, свързани с 

основния предмет на оценката спомагателни или подържащи дейности (прокарване на 

водопроводи за доставка на вода за технологични нужди, резервоари за гориво, електро 

захранване, депо за хумус, изграждане на път за достъп до площадката и др.), какъвто е 

вашия случай, всички дейности се включват в изискващата се оценка, независимо дали 

самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от ЗООС. 

2. Достъпът до изготвената информация може да бъде осигурен чрез поставяне на съобщение 

на интернет страница Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване 

на становища от заинтересувани лица.  

3. Преди внасяне на искането до РИОСВ Хасково, е необходимо да предоставите копие от 

приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община Свиленград и с. Чернодъб, с 

приложената обява към настоящото писмо.  

4. След изтичане на 14 дневният срок, възложителят („Овергаз Инк.” АД), уведомява 

компетентният орган РИОСВ, като подава искане за инвестиционно предложение, с 

приложенията към него и представя доказателства за осигуреният обществен достъп до 

информацията по приложение № 2, също така представя информация относно обществения 

интерес ако такъв е бил проявен и доказателствата за уведомяване на община Свиленград и с. 

Чернодъб. Изготвената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС се внася на 

едно гише в РИОСВ Хасково в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен 

носител;  

 



 

 

Обръщаме внимание на община Свиленград и кметство с. Чернодъб, общ. Свиленград, 

предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията, осигурява обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставят 

съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място в 

сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след 

изтичане на определения срок община Свиленград и кметство с. Чернодъб, общ. Свиленград, 

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

осигуряване на РИОСВ Хасково.  

 

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

 

Въз основа на подадената от възложителя информация и направена справка, бе установено 

следното: 

1. Реализацията на проекта не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии. 

2. Проектът попада в защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000, по смисъла на ЗБР: 

BG0000212 „Сакар” – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

приета с Решение на МС №661/16.10.2007г. 

3. Предвижда се провеждане на търсещ сондаж за нефт и/или газ, като дейност в задължителната 

търсещо-проучвателна програма на блок „1-18 Тракия” за 2014г. Преди започване на сондажните 

операции е необходимо изграждането на сондажна площадка, път за достъп до площадката и 

водоснабдителната мрежа, ако е необходимо. 

4. Проектът попада в обхвата на 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, обн., ДВ, бр. 73 от 

11.09.2007 г.,; последно изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) и подлежи 

на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираната защитена зона, която ще бъде извършена на етап представяне на информация по 

приложение 2. 

 

Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 500 лв, съгласно чл.1, 

ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/от 

19.05.2011г, дв бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), по банков сметка 
 

IBAN: BG44UBBS80023110028210  

BIС код на банката: UBBS BGSF 

TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково. 

 

Приложение:  

1. приложение № 2,  

2. писмо за обява до община и кметства във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС;  
 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 
 

 

  


