
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Аресгаз“ ЕАД, гр. София, 

ул. „Алабин“ №36, ет.2, документация за инвестиционно  предложение за 

„Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън 

урбанизираната територия захранващ ПИ: 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, 

община Шумен, област Шумен - проектиране, изграждане и експлоатация“, като 

информиране на компетентния орган по околна среда по реда на чл.95, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр.12/2017 г.), чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2018 

г., (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционно намерение предвижда изграждане на Разпределителен газопровод захранващ 

ПИ: 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, община Шумен /на фирма „Хъс“ ООД/, 

водещ началото си от проектиран газопровод за захранване на „САРК България" АД - ПИ 

83510.60.205 и преминаващо последователно  през ПИ 83510.60.76 - земеделска земя (нива), 

собственост на „Индустриален Парк Шумен" АД, ПИ 83510.60.133 - бул. Симеон Велики 

(Общинска публична собственост) и ПИ 10176.502.8 - селскостопански, горски, ведомствен 

път (Общинска публична собственост). Газопроводът се предвижда да се изгради с 

полиетиленови тръби восока плътност (PE-HD), с диаметър в диапазона Ф110 - Ф225, с 

дължина приблизетелно 1123 м.  Газопроводът ще бъде положен подземно, като надземно 

ще се разположи само съоръжението за регулиране на налягането и измерване на 

консумирания природен газ, разположено до границата на имота. С така заявените дейности  

инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3 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 от ЗООС  подлежи на преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

 Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община  Шумен 

 

 
 


