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Представено от „АРЕСГАЗ“ ЕАД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
изработване на ПУП-ПП, Инвестиционен проект, изграждане и експлоатация на 
разпределителен газопровод и газопроводно отклонение преминаващ през ПИ 72624.603.327 
/НТП изоставена орна земя/, ПИ 72624.603.324 /НТП за селскостопански, горски, ведомствен 
път/ и 72624.603.325 /НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/ за захранване на ПИ 
№ 72624.603.284, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич, общ. Добрич. 

Във връзка с представено от „АРЕСГАЗ“ ЕАД уведомление изработване на ПУП-ПП, 
Инвестиционен проект, изграждане и експлоатация на разпределителен газопровод и 
газопроводно отклонение преминаващ през ПИ 72624.603.327 /НТП изоставена орна земя/, ПИ 
72624.603.324 /НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/ и 72624.603.325 /НТП за 
селскостопански, горски, ведомствен път/ за захранване на ПИ № 72624.603.284, ул. „Хан 
Тервел“, гр. Добрич, общ. Добрич, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на нормативна уредба по ОВОС: 

Описаното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „б“ промишлени съоръжения за пренос 
на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени 
в приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС). 

Във връзка с представената документация с уведомлението постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното: 

1. Инвестиционното предложение представлява разширение на газоразпределителна мрежа 
на гр. Добрич извън урбанизираната територия, с цел да се захрани с природен газ 
поземлен имот 72624.603.284, частна територия, НТП „Незастроен имот за 
производствен, складов обект“, с площ 4000 кв.м, гр. Добрич, общ. Добрич; 

2. За урбанизираната територия има приета специализирана план-схема за газоснабдяване, 
за което инвестиционното предложение „Разширение на газоразпределителна мрежа за 
природен газ на територията на гр. Добрич” има издадено Решение № 75-ПР/2010 г. за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва“ 
ОВОС. 

   За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на 
ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

3. Уведомяване на кмета на община Добрич и засегнатото население за цялостното 
намерение, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2  от  Наредбата за ОВОС, с информация, 
съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба. Общината от своя страна 
обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си. 

4. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 93, 
ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите, 
които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, 
бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.), и внася писмено искане по 
образец съгласно приложение № 6 на Наредбата за ОВОС до компетентния орган, към 
което прилага един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и 
електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към 
процедурата/; 

Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 
(приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 
3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. №26-
00-6506/2018 г.  

- На електронен носител да бъде представена цялата налична документация към 
преписката; 

- Да бъде представен проект за ПУП-ПП на разпределителния газопровод с включени 
имоти предмет на ПП, съгласно чл. 126, ал. 6 от Закона за устройство на територията. 

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация: 

 подробна характеристика на предвижданите дейности; 
 описание на дейностите и съпътстващите обекти; 
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5. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 
компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя 
съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до 
информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на електронен 
носител на Община Добрич. 

- в срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 Община 
Добрич: 

 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя 
съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място за 
достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпраща на РИОСВ-Варна, 
резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно 
приложение № 7. 

І. По отношение на изискванията на нормативна уредба по екологична оценка /ЕО/: 
     Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на инвестиционното 
предложение ще се процедира Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), за 
разпределителен газопровод и газопроводно отклонение извън урбанизирана територия 
преминаващ през ПИ 72624.603.327 /НТП изоставена орна земя/, ПИ 72624.603.324 /НТП за 
селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ 72624.603.325 /НТП за селскостопански, 
горски, ведомствен път/ за захранване на ПИ 72624.603.284, гр. Добрич, общ. Добрич. 
Подробните устройствени планове по смисъла на Закона за устройство на територията, както и 
техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от 
ЗООС и в позиция на т. 9.1. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка  на планове и програми, “Наредба за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.

1. ПУП са включени в Приложение №2 на Наредбата за ЕО и когато с тях или 
измененията на ПУП-ПП се предвижда „Разпределителен газопровод“ на основание чл. 
2, ал. 2, т. 1 от тази Наредба за ЕО, плановете следва да са предмет на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка. Ако за намерението се налага 
най-напред да бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО,
изменението на ОУП също е предмет на преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка. 

2. Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва независимо от 
ОВОС. 

3. Съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и по конкретно чл. 91, 
ал. 2 от ЗООС за конкретното инвестиционно предложение, включено в приложение № 
2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, 
компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя 
преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста. 

4. Предвиденото инвестиционното предложение подлежи на преценяване  на ОВОС,  на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС.  

Предвид изложените по-горе факти Ви уведомявам, че допускам само извършването на 
преценяване необходимостта от ОВОС по глава шеста на ЗООС. 

ІІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното 
разнообразие: 

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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, приета с ПМС № 
201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта със 
ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

Имота, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко 
разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добрич.                                                       

                                                                                       (отговорено от РИОСВ на 18.10.2018г.) 


