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Представено от “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 
и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и 
газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, обл. Добрич. 

Във връзка с представено от “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, уведомление 
за инвестиционно предложение (ИП) за  „Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж К-
261 Дуранкулак в ПИ 24102.11.139 и втори оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак
в ПИ 24102.11.138, изграждане на събирателен газопровод (шлейф който ще премине 
последователно през ПИ 24102.11.139 и 24102.11.138) от устието на сондаж К-261 до устието 
на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 
Дуранкулак, изграждане газопровод с дължина от 3950м от съществуващ сондаж К-243 
Дуранкулак до газозарядна станция в с. Дуранкулак и изграждане на газозарядна станция за 
компресиран природен газ, в УПИ VII, кв. 6 по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла“, 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 изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Заявеното ИП попада в обхвата на точки: 2 „д“, 2 „е“, 3 „б“ и 3 „в“ от Приложение № 2 от 
ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.   

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

ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР):

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи и на преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 
защитените зони (ЗЗ), чрез процедурата по ОВОС, по реда ЗООС, във връзка с чл. 4 от същата 
наредба.  

ПИ 23.1 и 23.72 не попадат в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа “Натура 
2000“.

ПИ 11.138 попада в ЗЗ BG0000154 „Езеро Дуранкулак” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 
2 от ЗБР. 

ПИ 11.139 - имот с такъв кадастрален идентификатор не може да бъде намерен в 
информационата система „КАИС“ на службата по геодезия, картография и кадастър. Предвид 
това е необходимо да представете история на имота и/или друг документ показващ коректния 
идентификатор за определяне на неговото местоположение. 

ПИ 39.55 попада в границите на ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за опазване на 
дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със 
Заповед № РД-258/16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG0000154 
„Езеро Дуранкулак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон. 

ПИ 13.454, 13.457, 13.458 попадат в границите на ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за 
опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. 

ПИ 40.22 граничи с ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за опазване на дивите птици, 
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. 

Цитираните по-горе ПИ не подадат в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии.

Предвид гореизложеното е извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 
2, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, при която се констатира, че реализацията на 
предвидените в ИП дейности не противоречат на режима на ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко 
езеро” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.  

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Шабла и с. Дуранкулак, общ. Шабла 
и на гл. арх. на Община Шабла.   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.) 


