
Представено от „КИРКОВО“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 

„Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлер), 

площадков газопровод и газова инсталация за бояджийно и отопление на 

производствени помещения“ в поземлен имот с идентификатор 36926.3.1 по КККР 

на с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали 

 

Днес, 07.07.2021 г. във връзка с представено от „КИРКОВО“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-482/28.04.2021 г. и допълнителна информация 

с вх. № ОХВ-33/24.06.2021 г. за „Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с 

авторемарке (трейлер), площадков газопровод и газова инсталация за бояджийно и 

отопление на производствени помещения“ в поземлен имот с идентификатор 36926.3.1 

по КККР на с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, 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):  
Инвестиционното предложение касае изграждане на пункт за авторемарке с 

бутилкова инсталация за компресиран природен газ, изпълнение на площадков 

подземен  PE-HD и надземен стоманен газопровод, както и газорегулиращ пункт ГРП 1 

и 200/4,0 bar, захранване на ГРП 2-1 и ГРП 2-2 4,0/0,10bar, захранващи газови уреди за 

отопление и технологични нужди на площадката на завод за хидравлични и 

пневматични изделия „Кирково“ ООД, разположен в поземлен имот с идентификатор 

36926.3.1 с площ 25291 кв. м с НТП За машиностроителната и машинообработващата 

промишленост по КККР на с. Кирково. В газовото стопанство ще се доставя 

компресиран природен газ с помощта на полуремарке тип BS 20 P256-4096 с 

монтирани на него 256 бр. бутилки по 80л. всяка, разделени в пет секции. Работното 

налягане е 200 bar. То е оборудвано със спирателна и предпазна арматура, както и 

автоматичен предпазен клапан, изпускащ налягането в бутилковите батерии при 

повишаване на налягането в бутилковите батерии при повишаване на стените им над 

100ᵒС. 

Газовото стопанство ще се използва за отопление на „Спомагателен цех“ – 

предвидени са 4 бр. газови инфрачервени излъчватели, „Механичен цех“ - предвидени 

са 10 бр. газови инфрачервени излъчватели, цех А - предвидени са 5бр. керамични 

излъчватели, „Монтажно“ – предвидени са 2 бр. газови инфрачервени излъчватели и за 

технологични нужди за бояджийното помещение (газов генератор за топъл въздух) и 

камера за изпичане на боядисани детайли (керамични инфрачервени излъчватели с 

обща мощност 400 kW).  

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение 

попада в обхвата на т. 3, буква „в“ 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 ПИ с идентификатор № 36926.3.1 по КККР на с. Кирково, общ. 

Кирково в който ще се реализира ИП не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Близко разположена е - ЗЗ BG 0001032 „Родопи 



Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена 

със Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите /на 

отстояние около 3950 м/. 

Така заявено 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 цитираната защитена зона 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 Кирково  

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 07.07.2021 г./ 

 

 

 

 


