
Представено от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД уведомление за инвестиционно 
предложение за изграждане на ”Разпределителен газопровод извън границата на 
урбанизираната територия на Община Кърджали - землище гр. Кърджали и с. 
Сипей, общ. Кърджали” и „Газоразпределителна мрежа на с. Сипей, общ. 
Кърджали“ 
 
 

Във връзка с представено от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на ”Разпределителен газопровод извън 
границата на урбанизираната територия на Община Кърджали - землище гр. Кърджали 
и с. Сипей, общ. Кърджали” и „Газоразпределителна мрежа на с. Сипей, общ. 
Кърджали“ и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), 
РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.):  

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на подземен 
разпределителен газопровод от тръби полиетилен висока плътност с налягане на 
природния до 1.0 МРа от гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, до с. Сипей, 
общ. Кърджали, обл. Кърджали чрез изграждане на Разпределителен газопровод (РГ), 
Газоразпределителна мрежа (ГРМ) и отклонения към крайните потребители от 
промишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на 
природния газ от 1,0 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм. до ф 
160 мм”. Разпределителният газопровод се полага подземно по селскостопански 
пътища извън урбанизираната територия, и в уличната мрежа в урбанизирана 
територия и служи за транспортиране на природен газ по затворена система от 
газопроводи. Капацитета на газопровода ще е Qn – 1000 nm3/h, с годишна консумация 
от Qn – 20 000 nm3/год.  

Инвестиционните намерения на „Ситигаз България” ЕАД се явяват 
продължение на газопровод на обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали“, 
Подобект: „Разпределителен газопровод на Община Кърджали – етап I ТТР 18С – 1.1 
„Разпределителен газопровод на Община Кърджали – етап I ТТР 18С – 1.1- 
допълнение с дължина L = 12 100 м.“ находящ се в землищата на гр. Кърджали и в 
общ. Кърджали, обл. Кърджали който е въведен в експлоатация от ДНСК с 
Разрешение за ползване № СТ-05-1436/21.08.2013 г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

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

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че уличната мрежа на с. Сипей и имоти с идентификатор 
66603.18.17, 66603.18.7, 66603.22.77 по КК на с. Сипей, общ. Кърджали, в които се 
предвижда изграждане на газопроводна мрежа не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 
защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположени до имота 
са защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен 
кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици.   

Инвестиционното предложение 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., изм. и доп., 



бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.   

 
 

Копие на писмото е изпратено до община Кърджали и кметство село Сипей 
 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 19.02.2019 г./ 


