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

газоразпределителните мрежи на гр. Хасково, Община Хасково и гр. Димитровград, Община 

Димитровград“ 

 

 

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

1098/07.08.2020г., допълнение към него с вх. № ПД-1098(4)/26.08.2020г 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 общини Хасково и Димитровград, с 

изграждане на газоразпределителна мрежа 0,5МРа с диаметър Ф-32мм до Ф-315мм и газопровод с 

налягане 1,6МРа от АГРС-Димитровград до гр. Хасково и вътрешноградска разпределителна мрежа 

с отклонения към крайните потребители с дължина 160км“ с възложител „Ситигаз България” ЕАД е 

проведена процедура и издадено Решение № ХА-109 - ПР/2007г на Директора на РИОСВ – Хасково 

с характер „да не се извършва“ ОВОС. 

Към момента захранването с газ на гр. Хасково и гр. Димитровград се осъществява от АГРС 

Димитровград като за целта са изградени и въведени в експлоатация два разпределителни 

газопровода и газоразпределителни мрежи както следва: 

1. Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр. 

Димитровград преминаващ през землището на гр. Димитровград и газоразпределителна мрежа на 

гр. Димитровград за захранване на консуматори от промишления, обществено административния и 

битов сектор в гр. Димитровград; 

2. Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия от АГРС 

Димитровград до гр. Хасково преминаващ праз землищата на гр. Димитровград с. Черногорово, с. 

Крепост и гр. Хасково и газоразпределителна мрежа на гр. Хасково за захранване на консуматори 

от промишления, обществено административния и битов сектор в гр. Хасково. 

Целта на новото инвестиционно предложение е изграждане на нови газопроводи, които ще 

са продължение на гореописаните. Изграждането на газоразпределителни мрежи ще се осъществи 

посредством полагането на газопроводи в уличната мрежа Общинска и Държавна собственост на 

гр. Хасково и гр. Димитровград по основни, второстепенни улици, междублокови пространства като 

поетапно ще се изграждат газоразпределителни мрежи за захранване на консуматори от 

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

гр. Димитровград. 

Газоразпределителните мрежи ще бъдат изпълнени от тръби полиетилен висока плътност 

като същите ще бъдат положени подземно, при преминаване над реки и водни течения по 

мостовите конструкции газопроводите ще бъдат изпълнени от стоманени тръби, прикрепени с 

независими опори към мостовата конструкция или без изкопно под коритото на съответното водно 

течение след необходимите разрешения от съответните институции. 

Инвестиционното предложение, касаещо разширението на газоразпределителните мрежи 

(ГРМ) и отклонения към крайните потребители за гр. Хасково и гр. Димитровград от промишления, 

обществено-административния и битов сектори ще е със следните работни параметри налягане на 

природния газ от Р = 5 bar до Р = 0,02 bar и диаметри на газопроводите от ф 32 мм. до ф 315 мм. 

Дължина на ГРМ за двата обекта около L = 350 000м. 

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 с уведомление за инвестиционно 

предложение (включително графични схеми) и на направената справка се установи, че: 



 2 

 незначителни части от газоразпределителната мрежа на гр. Хасково са разположени по 

границата или навлизат в границите на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС 

с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания; 

 незначителни части от газоразпределителната мрежа на гр. Димитровград са разположени 

по границата или навлизат в границите на защитени зони BG0000578 „Река Марица” и BG0000287 

„Меричлерска река”, приети от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания; 

 газоразпределителните мрежи, предвидени за разширение на гр. Хасково и гр. 

Димитровград не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но участъци от разширението на газоразпределителната мрежа на гр. 

Димитровград граничат непосредствено със защитена местност Нощувка на малък корморан, 

обявена със Заповед №РД-539/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и водите в землището 

на гр. Димитровград. 

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) 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 Хасково и община Димитровград 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 27.08.2020г./ 


