
Представено от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД уведомление за „Изграждане на 

Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с. Седловина, разширение на 

газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и 

изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в 

населените места на селата с. Дъждино, с. Седловина, с. Пепелище и с. Глухар, община 

Кърджали“ 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 

1084/05.08.2020г. 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 Ви 

информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

За инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Кърджали“ с възложител 

„Ситигаз България” АД е проведена процедура и издадено Решение ХА – 43 ПР/2010 г. на 

Директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извършва“ ОВОС. За инвестиционно 

предложение „Изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ за захранване на 

газоразпределителната мрежа на гр. Кърджали в поземлен имот № 000311, с площ 3,501 дка, в 

землището на с. Седловина, общ. Кърджали и подземен газопровод от газорегулаторен пункт 

(находящ се в имота) в платното на път ІІ І-507 до достигане на урбанизираната територия на 

гр. Кърджали“ е проведена процедура и издадено Решение ХА – 78 ПР/2011 г. на Директора на 

РИОСВ – Хасково с характер „да не се извършва“ ОВОС. Към момента има реализирани етапи 

на строителство (съгласно приложени разрешения за строеж и разрешения за ползване) с 

изградена разпределителна мрежа в обхвата на Община Кърджали с дължина L ~ 25 000м. 

Целта на новото инвестиционно предложение е изграждане на Автоматична 

газорегулаторна станция /АГРС/ и разширение на газоразпределителна мрежа и 

разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и изграждане на разпределителни 

газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените места на селата 

Дъждино, Седловина, Пепелище и Глухар. 

Предвижда се новата Автоматична газорегулираща станция Кърджали - АГРС Кърджали 

да е разположена в поземлен имот 65975.2.349 землище на с. Седловина, общ. Кърджали. 

Захранването с газ на АГРС Кърджали ще е от Газопровода Комотини – Стара Загора. АГРС 

Кърджали ще е с работни параметри: входящо налягане до Р = 75 bar, изходящо налягане Р = 5 

bar и капацитет Qn = 15000 nm3/h. 

От АГРС Кърджали в землището на с. Седловина през землището на гр. Кърджали ще 

бъде изграден газопровод до Фирма „Бентонит“ като същия ще бъде присъединен към 

функциониращата Газоразпределителна мрежа на гр. Кърджали. От там посредством уличната 

мрежа на гр. Кърджали по основни, второстепенни улици, междублокови пространства 

поетапно ще се изгражда газоразпределителна мрежа за захранване на консуматори от 

промишления, обществено административния и битов сектор в отделните квартали на гр. 

Кърджали. При преминаване на газопровода над река Арда и други водни течения същия ще 

бъде изработен от стоманени тръби укрепени по мостовите конструкции което няма да засяга 

по никакъв начин коритото на реките. При преминаване на газопровода през напоителни и 

отводнителни канали преминаването ще бъде извършено без изкопно чрез хоризонтални 

сондажи като също няма да се наруши целостта на съответното съоръжение. От 

газоразпределителната мрежа на гр. Кърджали ще бъдат изградени разпределителни 

газопроводи извън границите на урбанизираните територии и газоразпределителни мрежи в  с. 

Дъждино, с. Седловина, с. Пепелище и с. Глухар Община Кърджали като същите ще са за 

захранване на консуматори от промишления, обществено административния и битов сектор. 

Разпределителните газопроводи (РГ), Газоразпределителните мрежи (ГРМ) и отклонения 

към крайните потребители от промишления, обществено-административния и битов сектори ще 

са с налягане на природния газ от Р = 5 bar до Р = 0,02 bar и диаметри на газопроводите от ф 32 

мм до ф 250 мм. Предвидена дължина на РГ и ГРМ около L=250000м. 
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Така заявено инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на 

инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, като това изменение самостоятелно 

попада в обхвата на т. 3 буква „б“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от 

същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършването на ОВОС. 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 (включително графични 

схеми) и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 68237.242.4, в който се 

предвижда изграждане на автоматична газорегулаторна станция, както и трасетата на 

газоразпределителните мрежи и разпределителните газопроводи 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. Незначителни участъци от трасетата са 

разположени в непосредствена близост до защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и 

BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на 

дивите птици. 

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 

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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 

05.01.2018г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от 

Закона за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до Община Кърджали и кметства: село Дъждино, село 

Седловина, село Пепелище и село Глухар. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 18.08.2020г./ 

 


