
Представено от „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ“ АД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Газификация на гр. Свиленград с подобект: „Газопреносна 

мрежа и газопроводни отклонения“ по ул. „Иван Мангъров“, ул. „Климент 

Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. „Александър Стамболийски“, 

ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бачо 

Киров“, гр. Свиленград 

 

Във връзка с представено от „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ“ АД уведомление за 

инвестиционно предложение за „Газификация на гр. Свиленград с подобект: 

„Газопреносна мрежа и газопроводни отклонения“ по ул. „Иван Мангъров“, ул. 

„Климент Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. „Александър 

Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, 

ул. „Бачо Киров“, гр. Свиленград, 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):  
Съгласно постъпилото уведомление за инвестиционно предложение се 

предвижда изграждане на газопреносна мрежа и газопроводни отклонения по ул. „Иван 

Мангъров“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. 

„Александър Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо 

Дебелянов“, ул. „Бачо Киров“, гр. Свиленград за захранване с природен газ на 

обществени и жилищни сгради в града. 

Газопроводите и отклоненията ще включват газопроводи с максимално работно 

налягане МОР = 0,5 MPa и вентили за врязване по налягане, тройници и муфи. 

Газопроводните отклонения ще се изпълнят подземно през общински имоти и 

имоти на потребителя. 

Газопроводите ще се изпълняват от полиетиленови тръби с висока плътност тип 

PE 100 SDR11 ф32х3 mm с дължина 392 m и PE 100SDR11 ф63х5.8 mm с дължина 260 

m. 

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 директора 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 по ул. „Иван Мангъфов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо 

Ботев“, ул. „Антим І“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан 

Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бачо Киро“ в гр. Свиленград, по които се 

предвижда изграждане на газопреносна мрежа и газопроводни отклонения във връзка с 

газификацията на гр. Свиленград 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 до посочените улици са разположени 

защитени зони BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 

г. и BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на 

природните местообитания. 

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 Свиленград 

 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 02.10.2020 г./ 


