Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 43 - ПР/2013 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и
ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и
ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация
от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и
2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр.
Стара Загора.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на подземен разпределителен газопровод за
газоснабдяване на ТЕЦ AES – Гълъбово в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово,
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони.
възложител „Ситигаз България“ ЕАД, гр. София, ул. „Адам Мицкевич“ № 4 А.
МОТИВИ:
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване
и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:


Инвестиционното предложение предвижда Изграждане на подземен
разпределителен газопровод за газоснабдяване на ТЕЦ AES – Гълъбово.
Предвидената дейност попада в Приложение № 2 – т. 3 – Енергийно стопанство,
буква „б” – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос
на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)., за която,
на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на
необходимостта от извършване на ОВОС.

Според представената информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата
дейност, инвестиционното предложение предвижда, изграждане на подземен
разпределителен газопровод за газоснабдяване на ТЕЦ AES – Гълъбово.
Инвестиционното предложение обхваща землището на с. Обручище към обект:
„Газоснабдяване на община Гълъбово”, подобект: ”Газоснабдяване на ТЕЦ AESГълъбово”, с изграждане на подземeн разпределителeн газопровод в землището на
с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора с диаметър на газопровода
от Ф 323 х 6.3 мм, надлъжно заварени тръби от въглеродна стомана и
полиетиленови тръби Ф250 х 22.8 мм. с обща и дължина L ~ 2 900 м. преминаващ











през следните поземлени имоти: № 42; № 75; № 123; № 236 и № 256 по КВС на
общ. Гълъбово, като се явява продължение на газопровод за Обект:
Газоснабдяване на Община Гълъбово, Подобект: Разпределителен газопровод за
захранване на индустриален потребител КНАУФ – България ЕООД, който е
въведен в експлоатация от ДНСК с Разрешение за ползване № СТ-051457/07.12.2011 г. Разпределителният газопровод ще се положи подземно по
селскостопански пътища извън урбанизираната територия и служи за
транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи. Капацитета
на газопровода ще е Qn – 100000 nm3/h, с годишна консумация от Qn – 6500
хnm3/год. Изграждането на газопровода не е свързано с необходимост от нови
пътища или промяна на съществуващи такива. Трасето ще преминава по
съществуващи общински пътища, за които ще бъде учреден сервитут по реда на
чл. 64 от Закона за енергетиката и не засяга частни имоти. В тази връзка е
направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са
големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната
среда.
Разглежданият участък за реализация на инвестиционното предложение няма
връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за
разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар.
кумулиране с други предложения.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземен
разпределителен газопровод за газоснабдяване на ТЕЦ AES – Гълъбово и не е
свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими
природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени
в района. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до
подобряване на качеството на атмосферния въздух в района, тъй като
използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността ще
бъдат заменени с природен газ.
Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до
отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с
дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Експлоатацията на
разпределителния газопровод не е свързана с емитиране на замърсители в
атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. При реализацията на
инвестиционното предложение ще се образуват определи количества строителни
и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от
общината.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до
замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното
предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната
среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от
работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на
ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие
върху населението на с. Обручище, растителния и животинския свят.
Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията
на инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки,
свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще
бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии,
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
 Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в землището на с.
Обручище, общ. Гълъбово, като трасето ще преминава подземно по
съществуващи общински пътища. Качеството и регенеративните способности на
природните ресурси в районите няма да бъдат засегнати.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
 Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените
територии. Около площадките няма обявени защитени природни територии по
Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на
инвестиционното предложение. Разглежданите площадки не засягат и
потенциални защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
Най-близко разположената зона е „Язовир Розов кладенец” с код BG 0002022,
предназначена за опазване на птиците, която е разположена в съседство на
трасето.
 Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното
предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на
защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното
разнообразие. Имотите през които ще преминава подземното трасе на
газопровода са основно полски, ведомствени пътища, път II клас и пасище мера.
Не се засягат ключови елементи от близко разположената защитена зона. Предвид
характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило
или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на
опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта
има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на
нови пътища. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии,
които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или
популации на защитени видове. Това води до извода, че екосистемите в
естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания,
планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на
околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените
територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на
Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и
обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита
няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното
инвестиционно предложение.
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност,
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:


Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и
експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките
на разглежданото трасе.



Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК171/07.05.2013 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
риск за човешкото здраве.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага
трансгранично въздействие, тъй като площадките са отдалечени от границата на
Република България. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе
до подобряване на качеството на атмосферния въздух в района, тъй като
използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността ще
бъдат заменени с природен газ.

Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглежданите
терени и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг
план дейности. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се
променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на
експлоатация на пречиствателната станция и е обратимо.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:


Възложителят е уведомил за намерението си общ. Гълъбово, кметството на с.
Обручище и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението
губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е
започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за
опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно
действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до
14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора
16.05.2013 г.

