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Представено от „Свинекомплекс Брестак“ АД, гр. Варна, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Проектиране и изпълнение на разпределителен газопровод извън 
урбанизирана територия на с. Брестак за захранване на природен газ на ПИ № 06416.112.3,-
животновъден комплекс. 

Във връзка с представено от „Свинекомплекс Брестак“ АД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Проектиране и изпълнение на разпределителен газопровод извън 
урбанизирана територия на с. Брестак за захранване на природен газ на ПИ № 06416.112.3,-
животновъден комплекс, 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 и 2 на ЗООС и същото подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС). 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

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

1. Инвестиционното предложение представлява изграждане на нов полиетиленов 
газопровод за природен газ, който ще замени стар стоманен газопровод. Трасето на новия и 
стария газопроровод няма да се припокриват. Началото на новото трасе ще се присъедини към 
нова газорегулаторна и газомерна линия на АГРС „Вълчи дол“ с начало в ПИ 06416.121.4 и ще 
преминава през ПИ 06416.121.1- за селскостопански горски и ведомствен път /общинска 
собственост/, ПИ 06416.121.5- за селскостопански горски и ведомствен път /общинска 
собственост/, ПИ 06416.77.27-полски път на „Свинекомплекс Брестак“ АД. Краят на 
газопровода е в ПИ 06416.112.3-животновъден комплекс „Свинекомплекс Брестак“АД.  

2. С Решение №1087 на Общински съвет Вълчи дол с изх.№ РД-08-01-480/19.04.2018г., се 
разрешава изработване на ПУП-ПП за проектиране на трасе за изграждане на разпределителен 
газопровод извън урбанизираната територия на село Брестак за захранване с природен газ на 
ПИ 06416.112.3 по КК землище на с. Брестак /стар ПИ 000088 по КВС на с. Брестак/ общ. 
Вълчи дол, обл. Варна-„Свинекомплекс Брестак“ АД.  

3. Подадено е заявление от „Свинекомплекс Брестак“ АД, за достъп до газопреносните 
мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и е сключен договор №452/26.11.2012г. за 
присъединяване към газопреносната мрежа между двете дружества.  

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

1. Уведомяване на кметовете на община Вълчи дол и с. Брестак, общ. Вълчи дол 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 и кметството от своя страна обявяват инвестиционното предложение на 
интернет страницата си. 

2. 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 на 
Наредбата за ОВОС до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от 
информацията на хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и 
приложена документация към процедурата/; 

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) на 
Разпределителен газопровод извън урбанизирана територия на с. Брестак, общ. Вълчи дол, за 
захранване с природен газ на поземлен имот /ПИ/ 06416.112.3-животновъден комплекс, с 
възложител: „Свинекомплекс Брестак“ АД. 

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./.  
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С конкретния ПУП-ПП се предвижда развитие на ИП, попадащо в точка 3 , буква „б” от 
Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл.2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, същият план е 
предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. 

Компетентен орган по преценка ЕО е директорът на РИОСВ-Варна. 
Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва независимо от ОВОС. 

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато 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 от същия закон. 

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

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-
близко разположената е ЗЗ BG0000106 „Хърсовска 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.  

При неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 12 месеца процедурата 
ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС. 

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

На основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), във връзка с 
чл. 4, ал. 3, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. с 
изм. и доп.), да се представи в РИОСВ–Варна: 

 - информация за опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да са 
налични на площадката (максимални количества, вид, класификация), както и заключенията 
от доклада за класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС.  

Докладът за класификация се изготвя в съответствие с критериите по приложение № 3 на 
ЗООС и се документира във формат по приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

    V. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ от ЗООС:  

ИП предвижда подмяна на съществуващ стоманен газопровод с нов полиетиленов 
газопровод за пренос на природен газ до съществуващите мощности на площадката на 
„Свинекомплекс Брестак“ АД /два бр. водогрейни котли за производство на топлоенергия/. За 
извършване на дейностите на площадката на „Свинекомплекс Брестак“ АД, е издадено 
Комплексно разрешително /КР/ № 340-н1/2015г. на изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция по околна среда, в сила от 13.08.2015г. 

Заявеното ИП не променя работата на инсталацията на Условия 2, разрешена с  КР № 340-
Н1/2015г., поради което не е необходимо възложителят да предприема действия по 
актуализиране/изменение на цитираното комплексно разрешително.  

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Вълчи дол и кмета на с. Брестак, 
община Вълчи дол.  

                                                                                   (отговорено от РИОСВ на 07.06.2018г.) 


