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Изх. №ПД-703/10.12.2015г. 

 

До 

ДП „НКЖИ“  

бул. „Мария Луиза“ №110 

гр. София 

1233 

 

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 

за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за територията на 

с. Черногорово, община Димитровград, ЕКАТТЕ 81092, за реконструкция на газопровод при 

пресичането му с проектното трасе на ж.п. линията „Димитровград-Свиленград, Фаза 4.1: 

Димитровград-Харманли, Участък 2 – от км 234+290 до км 253+650” с възложител ДП 

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, гр. София 

 

Уважаеми г-н Ламбрев, 

във връзка с Ваше уведомление с Вх. №ПД-703/09.12.2015г. на РИОСВ-Хасково, на основание чл. 

6а 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. 94 от 

30.11.2012 г.), Ви уведомявам за следното: 

Горепосоченият ПУП – ПП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация с искането става ясно, че изработването на ПУП – ПП е 

свързано с определяне на площите, необходими за реконструкция на съществуващ газопровод за 

„ХИММАШ” при пресичането му с проектното трасе на ж.п. линията. Съществуващия газопровод 

с диаметър DN200 и Pпр.=0.6 MPa пресича проектното трасе на ж.п. линията Пловдив – 

Свиленград в междугарие Димитровград – Нова Надежда на проектен км 237+961. Съгласно 

проекта в участъка за реконструкция новото трасе на газопровода се отклонява от 

съществуващото, преминава по проектното трасе на железопътната линия, съгласно нормативните 

изисквания и се включва отново в съществуващото трасе. Тъй като сервитутната зона на 

новопроектираното газопроводно трасе, определена съгласно настоящите нормативни изисквания, 

се включва в обхвата на вече съществуващата сервитутна зона и за засегнатите частни поземлени 

имоти вече е въведен ограничителен режим на ползване, с настоящия парцеларен план за тези 

имоти не се определят нови площи с ограничителен режим на ползване. Поземлените имоти, 

попадащи в обхвата на проекта за реконструкция са разположени в район 59 от кадастралната 

карта и масив 59 от КВС на землището на с. Черногорово. Дължината на проектното трасе на 

газопровода е 194,59м, като голяма част от него попада в отчуждената територия за проектното 

железопътно трасе. Конкретния парцеларен план е разработен на основание Решение № 

1800/30.07.2015 г. на Общински съвет - Димитровград. 

ПУП-ПП по смисъла на Закона за устройство на територията попада в обхвата на разпоредбата на 

чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС, както и позиция 9.1 „Подробни устройствени планове - 

планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии” на Приложение №2 от Наредбата за условията и 

реда извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). 

За основното инвестиционно предложение „Реконструкция на и електрификация на ж.п. линия 

Пловдив - Свиленград” има издадено Решение по ОВОС № 49-12/2001 г. на Министъра на 

околната среда и водите, потвърдено и изменено на 30.07.2002 г. Проведена е и процедура по 



оценка за съвместимост по реда чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и глава 

втора от Наредбата за ОС, като е постановено Решение 67-ОС/2008 г. на министъра на околната 

среда и водите за съгласуване на инвестиционното предложение. 

Представеният проект на ПУП-ПП се изготвя поради необходимостта от изместване на 

съществуващ газопровод, пресичащ трасето на ж.п. линията. ПУП-ПП не определя рамка за 

развитие на ново, а за изменение на инвестиционно предложение по Приложение №2 на ЗООС, 

при което, предвид малката необходима площ и характера на дейностите, свързани с изместването 

на съоръжението, реализирането на плана не би могло да доведе до значително въздействие върху 

околната среда. В тази връзка няма необходимост от провеждане на процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС за ПУП-ПП. 

Имотите предмет на ПУП – ПП не попада в границите на защитени територии  по смисъла на 

Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа НАТУРА 2000 

по смисъла на Закон за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 

BG0000578 „Река Марица“, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, 

приета с Решение на МС №122/02.03.2007г. 

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 

и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС или екологична оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на ПУП – ПП, при 

реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочените 

защитени зони. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеният 

ПУП – ПП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура 

по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ПУП – ПП и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 

подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на ПУП – ПП или на някои от обстоятелствата, 

при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 

РИОСВ-Хасково за промените. 

  

  

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите-Хасково 

 


