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ДО 
Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ  
гр. София, 1618 
бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10  
riosv@riew-sofia.org 

 
 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 
за инвестиционно предложение 

 
от  

  „Булгартрансгаз” ЕАД, представлявано от Владимир Малинов - изпълнителен директор  
(име, адрес и телефон за контакт,  

гражданство на възложителя – физическо лице) 
 

    гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3, ЕИК 175203478 
(седалище и единен идентификационен номер 

на юридическото лице) 
 

 Пълен пощенски адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66,  ПК 3 
 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02/939 63 00; факс: 02/ 925 00 63  
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 

Владимир Малинов – изпълнителен директор 
 

Лица за контакти:  инж. Ива Иванова, главен специалист инвестиционна дейност,  
тел. 02/ 939 62 70; e-mail: Iva.Ivanova@bulgartransgaz.bg  
инж. Борислав Чаушев, еколог,  
тел. 02/ 939 65 43; e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg  

 
 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 
Уведомявам Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД има следното инвестиционно предложение:  

„Ремонт на магистрален газопровод - северен полупръстен чрез подмяна на  
тръбен участък“ 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за 
разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) 
 

1. Резюме на предложението  
“Булгартрансгаз” ЕАД е единствения оператор, притежаващ лицензиите за пренос и съхранение 
на природен газ на територията на Република България, съгласно чл. 39 от Закона за 
енергетиката. Дружеството поддържа обектите и съоръженията на газопреносната мрежа и 
разширява газопреносната система на страната в съответствие с техническите изисквания и 
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правилата за безопасност при работа. 

Устройството и експлоатацията на съществуващата газопреносна мрежа, както и нейното 
развитие е съобразено с изискванията основно на Закона за енергетиката, Закона за устройство 
на територията и Закона за опазване на околната среда, заедно с подзаконовите нормативни 
актове към тях, а също така и с други действащи в страната нормативни актове, приложими към 
газопреносната мрежа.  

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда извършването на ремонт чрез подмяна на 
участък от км 96,8 до км 101,0 от магистралния газопровод – северен полупръстен на 
националната газопреносна мрежа, линеен кран 28 (ЛК „Яна“) и обслужващата система за 
електрохимична защита (ЕХЗ), с което ще се гарантира безаварийна експлоатация на 
газопровода и ще се осигури необходимия капацитет за пренос на природен газ.  

Предвиденият за ремонт чрез подмяна газопреносен участък е с линейна дължина около 4,2 км., 
попадащ в участъка ЛК27 (с. Врачеш) – ЛК28 (с. Яна) от северния полупръстен на националната 
газопреносна мрежа (НГПМ), и по-конкретно от км. 96,8 до км. 101,0 (КВ „Яна“). Участъкът е 
въведен в експлоатация през 1975 г., като е изграден, съгласно действащата нормативна уредба, 
от стоманени правошевни тръби с диаметър Ø711мм, изолирани с битум и полимерна лента. 
Проектното налягане за участъка е 5,4 MРa.  
  
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 
други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 
ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни 
работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

2.1. Капацитет 
Подмененият газопроводен участък ще има същият капацитет като този на съществуващия, т. е. 
с диаметър Ø711мм и проектно налягане 5,4 MPa. 

2.2. Описание на основните и допълнителни процеси 
Основният технологичен процес, който се реализира чрез инвестиционното предложение, 

е пренос на природен газ чрез рехабилитацията (подмяната) на съществуващ газопровод и 
технологични съоръжения. 

Направените анализи и оценки на пригодността на съществуващия газопроводен участък 
показват необходимост от подмяна на газопровода с цел гарантиране надеждността на 
експлоатация, осигуряване на необходимия капацитет за пренос на природен газ. Диаметърът на 
съществуващия газопровод е Ø711мм; DN 700 (28”) и той ще се запази при рехабилитацията 
(подмяната) на газопровода. 

Трасето на преносния газопровод в участъка, предвиден за ремонт, по посока на 
движението на природния газ се характеризира с относителна разлика в нивото (денивелация от 
около 210 метра). След началната висока точка газопроводът преминава през сравнително равен 
до хълмист терен, след което следва участък със сравнително стръмно спускане. В последващата 
част, представляваща около 50% от трасето, газопроводът преминава през терен с лек наклон с 
обработваеми площи, след което завършва при КВ28 в близост до с. Яна, Софийска област. В 
посочения участък преносният газопровод не пресича инфраструктурни пътни съоръжения, 
водни или теренни препятствия (дерета, напоителни канали и др.). Пресича единствено 
селскостопански (черни, полски) пътища.  

Достъпът до газопроводния участък DN700 и ЛК28 (ЛК „Яна“) може да се осъществи по 
полски пътища и по път през хълмист терен, като не се пресичат горски територии. 

  

Дейностите по строителството на газопровода и съоръженията към него ще се извършат в 
следната последователност:  

- подготовка на строителната полоса; 
- отнемане механизирано на хумусния пласт и депонирането му; 



- извършване на изкопни работи – машинни и ръчни;   
- демонтаж и монтаж на стоманени тръби, линеен кран и ЕХЗ;  
- контрол на заваръчни съединения и изолационно покритие; 
- провеждане на изпитания; 
- полагане на изолация на неизолирани части; 
- извършване на насипни работи;  
- извършване на рекултивация на терена, възстановяване на хумусния пласт (ако е 

необходимо). 
 

1. Подготовка на строителната полоса 

Строителната полоса е в сервитута на съществуващия газопровод и съгласно Наредба № 
16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти размерът на сервитута е ивици с ширина 
2х15,0м. симетрично на оста на газопровода.  

Съгласно отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ/ Обн., ДВ, бр. 64 от 
16.07.1999 г.; отменен 05.03.2004 г.), за газопровода като съществуващ са възникнали сервитутни 
права в полза на "Булгартрансгаз" ЕАД, които по силата на разпоредбите на § 26 от Преходните 
и заключителните разпоредби на действащия Закон за енергетика (Обн., ДВ бр. 107/2003 г.), 
запазват действието си.  

Дейностите по СМР ще се изпълнят в рамките на строителната полоса, като трябва да се 
съобразят със съществуващо оптично кабелно трасе от ляво на газопровода (на отстояние от 
около 6 метра) по посока движението на природния газ.  

Подмяната на ЛК 28 (ЛК „Яна“) ще се извърши в границите на съществуващата технологична 
площадка, след демонтиране на съществуващия кранов възел.  

Ще бъде извършено: 

• планировка на строителната полоса; 
• трасиране на участъка, предвиден за подмяна; 
• разчистване на строителната полоса на газопровода от растителност; 
• евентуално изкореняване на дърветата и храсти в рамките на строителната полоса; 
• организация на движение около трасето и изграждане на участъци за временно 

преминаване. 

2. Отнемане механизирано на хумусния пласт и депонирането му 

При изпълнение на изкопни работи ще се отдели наличния хумус на обособени места (депа) или 
по трасето на газопровода. 

3. Изкопни работи 

Ще бъдат извършени изкопни работи – машинни и ръчни, върху съществуващи подземни 
комуникации, с цел извършване на демонтаж и монтаж на газопровода. 

4. Демонтаж и монтаж на стоманени тръби, линеен кран и ЕХЗ 

Предвижда се подмяна на газопроводен участък, като ще се извършва със стоманени тръби 
DN700 с параметри, съобразени и относими към тези на съществуващия газопровод. Трасето на 
газопровода не се променя, като газопроводните тръби ще се полагат в траншеята на 
съществуващите след демонтиране на съществуващия преносен газопровод DN700, следвайки 
релефа на местността по преминаване, и на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ не се изисква 
разрешение за строеж.  

Ще се изпълни разкриване и демонтиране на съществуващия газопровод с диаметър Ø711мм и 
дължина около 4.2 км. и прилежащия линеен кранов възел след преустановяване на преноса на 
природен газ и обезопасяване. Дейностите по обезопасяване на съществуващия газопровод при 
извършване на ремонтните дейности и извеждането от експлоатация на определения за подмяна 
газопровод ще се извършат от  служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  

След демонтажа, за демонтираните тръби и кранова арматура от ЛК28 (ЛК „Яна“) ще бъде 
обособена временна площадка, след което те ще бъдат предадени за последващо третиране на 



фирма притежаваща необходимите регистрационни документи, издадени по реда на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). 

След преустановяване на преноса на природен газ и обезопасяване на газопровода 
съществуващите тръби се демонтират и на тяхно място се полагат новите. 

Новите тръби на газопровода ще бъдат положени подземно с минимална дълбочина на 
полагане на газопровод с диаметър DN700 при подземно полагане на тръбата 0,80 м, мерено от 
горната образуваща на тръбата и кожусите, ако има такива.  
Увеличена дълбочина на полагане може да се приложи в следните случаи: 
- опасност от разместване, вследствие замръзване; 
- в зони, където селскостопанските дейности изискват по-голяма дълбочина; 
- в зони с очаквана повърхностна ерозия; 
- в зони с преминаване под черни полски пътища. 
При преминаване през скални участъци (в случай че има такива) се предвижда подсипване и 
засипване с меки почви (без скални късове), пясък или раздробена скална маса, което предпазва 
изолацията от повреди. 
Защитни мероприятия, които се предвиждат са: 
- увеличена дебелина на стената на тръбата в определени участъци; 
- анкериране и укрепване, поради допълнителни натоварвания и температурни разширения; 
- антиерозионни прегради, предотвратяващи загуба на земно покритие в следствие на ерозионни 
процеси; 
- полагане на оцветена пластмасова маркировъчна лента по трасето на газопровода на разстояние 
0,3 м над газопроводната тръба; 
- маркиране на трасето на газопровода с репери (стълбове). 
Параметрите на газопровода са: 
- Максимално работно налягане (МОР)  Р= 5,4 MРa; 
- Проектно (изчислително) налягане (DP)  DР = 5,4 MРa; 
- Диаметър: Ø711мм; 
- Максимална работна температура: Тmax = +40°С; 
- Максимална проектна температура: Тmax = +60°С; 
- Максимална скорост на газовия поток V=15 m/s; 
- Метеорологични условия за района на гр. София. 
- Приблизителна дължина на участъка - 4,2 км. (от км. 96,8 до км. 101,0 КВ „Яна“). 
Стоманени тръби 
Тръбите, които ще се ползват за подмяна на участъка са стоманени правошевни, с диаметър 
Ø711мм; DN 700 (28”), отговарящи на всички стандарти и изисквания. Предвидени са фасонни 
части – колена, преходи и т.н., със съответен ъгъл на огъване по протежение на трасето и в 
участъците на присъединяване на подменения участък към съществуващия газопровод с 
диаметър Ø711мм.  

Антикорозионно покритие 
За изолиране на заваръчните шевове, неизолирани тръбни участъци, както и в случай, че има и 
неизолирани фасонни части и тръби, се предвижда да се положи изолация, изпълнена като 
изолационна система (изолационна лента и лепилен грунд).  
В зоните на присъединяване на подменения участък към съществуващия газопровод, на не по-
малко от 30 см., ще се извърши почистване и презастъпване със съществуващото изолационно 
покритие на съществуващите тръби.  

Ремонт чрез подмяна на ЛК28 (ЛК „Яна“) 
Предвижда се с подмяната на газопроводния участък да се смени и съществуващият кранов възел 
ЛК 28 и прилежаща байпасна/продухваща обвръзка.  
Ремонтните работи ще се изпълнят след демонтиране на съществуващия кранов възел и неговата 
обвръзка, при следните условия: 



- крановият възел да бъде предварително изработен, подготвен за монтаж и изпитан, като е 
комплектован с байпас и изпускателни вентили, както и с преходни елементи, преди да бъде 
монтиран към газопровода; 
- да се подменят съществуващите фундаменти; 
- да се подмени съществуващата свещна линия за продухване на газопровода, на разстояние не 
по-малко от 15 м от спирателната арматура; 
- диаметърът на свещта за продухване в ЛК да се определи съгласно нормативните изискванията; 
- на надземните части на крановата арматура да се нанесе антикорозионното защитно покритие; 
- да се изпълни нова ограда на ЛК28 (ЛК „Яна“), като оградните пана да бъдат с антикорозионно 
покритие, което е устойчиво на UV лъчи, киселиноустойчиво, абразивоустойчиво и с жълт цвят;  
- вратата да е нормално заключена; 
- оградата да е разположена навътре спрямо границите на имота, така че да бъде изграден 
бетонов противопожарен пояс около оградата с ширина, не по-малка от 1,5м; 
- да се предвиди мълниезащита на площадката на крановия възел съгласно Наредба № 4 от 
22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, 
изпълнена с конвенционални мълниеприемници. 
- настилката на площадката на ЛК28 (ЛК „Яна“) да бъде твърда, с необходимата товароносимост, 
с недопускане на израстване на растителност, с дрениране и с възможност за отводняване. 

Електрохимична защита (ЕХЗ) 

• ЕХЗ на линейна част 
В газопроводния участък, който се подменя, ще се изпълни и подмяна на съществуващите 
контролно - измервателни колонки (КИК) – 4 броя. Ще се монтират нови метални или 
поликарбонатни КИК с клемна кутия и с височина в надземната част не по-малка от 1,5 м, на 
средно разстояние от 1000 м., от дясно по посока на газа, на 2,5 м. от оста на газопровода, в 
удобни за достъп и обслужване места. Същите ще са боядисани в редуващи се черни и жълти 
ивици, като в горната си част в клемната кутия се предвиждат три измервателни клеми. 
След изграждане на ЕХЗ ще се изпълнят: 
- измерване на специфичното съпротивление на всеки километър по трасето на 
газопровода/респективно при всеки КИК; 
- измерване на специфичното съпротивление на почвата при анодните заземители; 
- преходно съпротивление на група анодни заземители; 
- преходно съпротивление на защитно заземление на СКЗ; 
- измерване на чист защитен потенциал при всеки КИК, без IR падове. 

• СКЗ „Яна“, предвидено е: 
- да се подмени наличната катодната станция (диодна, без възможност за автоматично 
регулиране) с нова с възможност за автоматично и дистанционно управление; 
- да се монтира МСЕ с постоянно действие за осъществяване на автоматична работа на СКЗ и 
дистанционно наблюдение и управление;  
- да се подменят анодният кабел и анодният заземител; 
- да се подмени  дренажният кабел от катодната станция до газопровода; 
- аресторна защита по захранване и входно-изходни комуникационни и технологични 
електрически връзки срещу пренапрежения, породени от гръмотевици и опасни потенциали; 
- да се преведе заземителната инсталация в съответствие с изискванията на нормативната уредба 
и аресторната защита. 

5. Контрол на заваръчни съединения и изолационно покритие 

Отделните тръби за газопровода се заваряват на терена. Заваръчните работи на стоманените 
газопроводни тръби, колена и съоръжения ще бъдат изпълнени съгласно изискванията, посочени 
в стандарт БДС EN 12732 „Газова инфраструктура. Заваряване на стоманени тръбопроводи. 
Функционални изисквания“ и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 



природен газ.  

Заваръчно-монтажните работи ще бъдат извършвани от правоспособни заварчици, притежаващи 
квалификация "заварчик на тръби" (за метода на заваряване, по които ще се извършат) съгласно 
Наредба № 7 за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване чл.5 ал.2 и 
ал.3 и сертификата им, позволяващ да заваряват по използваната процедура съгласно стандарти 
БДС ЕN ISO 9606-1:2018 и БДС EN 12732.   

За удостоверяване на качеството на изпълнените заварени съединения ще бъде извършен  
визуален контрол, и безразрушителен контрол от акредитиран орган за контрол вид „А” или „С”, 
акредитиран съгласно БДС EN ISO/IES 17020:2012 или еквивалентен стандарт от ИА „Българска 
служба за акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по 
многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация. Методите за контрол, изискванията към заваръчните съединения и критериите за 
качество да бъдат съгласно стандарт БДС EN 12732, като бъдат издадени съответните протоколи 
от извършения контрол и сертификати за оценка на неразглобяемите съединения.  

По отношение на изолационното покритие ще се извърши контрол на целия подменен 
газопреносен участък от около 4,2 км. посредством електроискров контрол, като дебелината на 
слоя покритие трябва да бъде така оразмерена, че да може да бъде приложено тестово 
напрежение от мин. 20 kV, без пробиви. 

6. Провеждане на изпитания 

Почистването и изпитването на газопровода е завършваща технологична операция от комплекса 
на линейните работи, свързани с рехабилитацията (подмяната) на газопровода. След извършване 
на монтажите дейности, се извършва почистване на вътрешността на газопровода от евентуално 
попаднали отпадъци чрез очистни бутала, задвижвани с помощта на въздух под налягане.  

Съгласно действащата нормативна уредба, изпитването на якост и проверка на плътност на 
газопровода ще се проведе по най-безопасния метод, а именно хидравличния. След проведените 
хидравлични изпитания, в газопроводният участък има наличие на вода, която се  отстранява с 
помощта на бутало/а с прави маншони, или с меки бутала задвижвано/и с въздух под налягане.  

За окончателното премахване на влага от вътрешността на тръбопровода преди запълването му с 
природен газ, се извършва осушаване с осушен въздух или инертен газ азот в газопровода до 
пълно отстраняване на остатъчната влага и постигане на изискуемите параметри. 

Единствено след успешно осушаване, новоизграденият участък и прилежащият ЛК28 (ЛК 
„Яна“) ще бъдат присъединени към съществуващия газопровод. 

7. Полагане на изолация на неизолирани части 

За изолиране на заваръчните шевове, неизолирани тръбни участъци, както и в случай, че се 
предвижда доставка на неизолирани фасонни части и тръби, ще се положи изолация, изпълнена 
като изолационна система (изолационна лента и лепилен грунд), отговаряща на изискванията на 
стандарт EN 12068 за система - C50.  

8. Извършване на насипни работи 

Засипката на траншеята се счита за крайна операция в строителния процес на газопровода и ще 
се извършва механизирано след полагането му. Преди засипката на траншеята ще се провери 
проектното положение на газопровода и качество на изолацията. 

9. Рекултивация 

При изпълнение на изкопни работи ще се отдели наличния хумус на обособени места (депа) или 
по трасето на газопровода. След завършване на строително-монтажните работи и извършване на 
обратна засипка, пръстта в траншеята се уплътнява и отгоре се разстила съхранения хумус. 

 

Изпълнителят на СМР, касаещи ИП ще изгради временна строителна база, предназначена за: 
- обезпечаване на санитарно-битовите условия за персонала, ангажиран с ремонта; 
- временни приобектови складове за материали и работно оборудване; 



- временни производствени бази и складове за временно съхранение; 
- площадки за транспортна техника и механизация, използвани за ремонта. 
Изградената строителна база ще отговаря на изискванията на Закона за здравословните и 

безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване строителни и монтажни работи. 

В случай на необходимост от електроенергия, вода и комуникационни средства, същите 
ще бъдат осигурени от обществените мрежи, като се спазват всички разпоредби и изисквания на 
съответните експлоатационни дружества. 

След приключване на СМР теренът, върху който е изградена временната база, ще бъде 
възстановен до първоначалния му вид, чист от отпадъци и невложени материали. 

2.3. Обща използвана площ 
По време на строителството 

СМР по подмяна на газопровода ще се изпълняват в границите на сервитута, който е с обща 
ширина 30,0м. Приблизителната площ, която ще се използва по време на строителството, е 
126дка. 

По време на експлоатацията 

По време на експлоатацията на газопровода, при необходимост, ще се изпълняват дейности 
в границите на сервитута (оглед, почистване на сервитут и др.). 

2.4. Необходимост от други, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 
ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др. 

Всички дейности по подмяна на газопровода и на съоръженията ще се извършват в 
рамките на сервитута на газопровода. Подмяната на ЛК 28 (ЛК „Яна“) ще се извърши в 
границите на съществуващата технологична площадка, след демонтиране на съществуващия 
кранов възел. 

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Ще бъдат използвани съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни 
мрежи, както и съществуващи селскостопански (черни, полски) пътища и при необходимост и по 
път през хълмист терен, като не се пресичат горски територии. За транспортирането на 
материалите и оборудването ще се използват посочените съществуващи пътища, както и 
строителната полоса. 

Съществуващите площадкови обекти са присъединени към мрежата на 
електроразпределителното предприятие. 

2.5. Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на 
взрив 
Дейността по подмяната на газопровода ще се извършва в рамките на сервитута му по неговото 
протежение. Ще бъдат извършени изкопни работи – машинни и ръчни, върху съществуващи 
подземни комуникации, с цел извършване на демонтаж и монтаж на газопровода. Новите 
газопроводни тръби ще се полагат в траншеята на съществуващите след демонтиране на 
съществуващия преносен газопровод DN700, следвайки релефа на местността по преминаване. 
Новите тръби на газопровода ще бъдат положени подземно с минимална дълбочина на полагане 
на газопровод с диаметър DN700 при подземно полагане на тръбата 0,80м, мерено от горната 
образуваща на тръбата и кожусите, ако има такива, т.е. изкопите ще са с дълбочина минимум 
1,5м. 

При реализиране на ИП няма да се използва взрив.  

 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 
издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по 
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 



Инвестиционното предложение няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие, няма 
необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален 
закон. 

Предвижда се подмяна на газопроводен участък, която ще се извършва със стоманени тръби 
DN700 с параметри, съобразени и относими към тези на съществуващия газопровод. Трасето на 
газопровода не се променя, като газопроводните тръби ще се полагат в траншеята на 
съществуващите след демонтиране на съществуващия преносен газопровод DN700, следвайки 
релефа на местността по преминаване, и на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ не се изисква 
разрешение за строеж.  
 
4. Местоположение: 
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, 
географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или 
засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за 
опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура) 

Участъкът от (магистрален) газопровод, предмет на настоящето ИП, е разположен в землища на 
с. Желява, район Кремиковци, Столична община, област София. Дейностите, касаещи ИП ще се 
извършват в сервитута на съществуващия газопровод, с възникнали сервитутни права в полза на 
"Булгартрансгаз" ЕАД. Подмяната на ЛК 28 (ЛК „Яна“) ще се извърши в границите на 
съществуващата технологична площадка, след демонтиране на съществуващия кранов възел. 

 

Координати на определящите точки по КККР на с. Желява, Столична община 
 Координатна система БГС 2005 

кадастрална 
  Координатна система UTM  

зона 35 
№ X Y  № X Y 
1 4735151.78 343445.04  1 4737135.875 220685.753 

2 4735340.84 343546.16  2 4737323.220 220790.292 

3 4735521.04 343637.49  3 4737501.875 220884.878 

4 4735737.11 343750.72  4 4737716.026 221002.014 

5 4735848.79 343816.64  5 4737826.583 221069.957 

6 4735996.10 343893.02  6 4737972.599 221149.000 

7 4736190.37 343987.25  7 4738165.278 221246.739 

8 4736382.98 344087.17  8 4738356.195 221350.141 

9 4736575.55 344189.42  9 4738547.030 221455.874 

10 4736741.49 344275.02  10 4738711.519 221544.474 

11 4736843.60 344327.88  11 4738812.733 221599.181 

12 4737018.26 344418.87  12 4738985.850 221693.329 

13 4737191.86 344508.35  13 4739157.933 221785.948 

14 4737334.54 344583.43  14 4739299.339 221863.609 

15 4737499.69 344668.58  15 4739463.045 221951.745 



16 4737698.50 344771.42  16 4739660.110 222058.181 

17 4738073.45 344966.13  17 4740031.756 222259.672 

18 4738084.40 344970.51  18 4740042.633 222264.250 

19 4738093.22 344966.66  19 4740051.526 222260.556 

20 4738260.51 344870.36  20 4740220.611 222167.198 

21 4738418.64 344780.02  21 4740380.426 222079.640 

22 4738439.51 344769.70  22 4740401.490 222069.688 

23 4738671.38 344663.86  23 4740635.356 221967.939 

24 4738694.36 344660.07  24 4740658.414 221964.558 

25 4738714.11 344667.68  25 4740678.037 221972.524 

26 4738785.97 344728.18  26 4740748.850 222034.335 

27 4738861.92 344786.67  27 4740823.790 222094.208 

 
 
В приложение №2.1 е показана схема на местоположението на участъка от газопровода, 
подлежащ на подмяна. 

Площадката на ИП не попада в границите на защитена зона по национална екологична мрежа 
„Натура 2000”. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 
места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена 
зона е BG0002004 “Долни Богров - Казичене“ - защитена зона по Директива 79/409/EEC за 
опазване на дивите птици, приета със Заповед №РД-573/08.09.2008г., намираща се на около 10км 
югозападно от площадката на ИП. 

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие. 

Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение няма да има нужда от изграждане 
на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга 
мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 
необходимост от изграждане на нови) 
За дейностите, свързани с изграждането на ИП, ще се използват строителни материали, 
включващи природни ресурси като пясък, чакъл, а също така и вода. Инертните материали ще се 
използват в състава на бетоновите смеси за изграждане на площадката и бетонов 
противопожарен пояс около нова ограда на ЛК28 (ЛК „Яна“). 

По време на СМР по газопровода ще се осигурява бутилирана вода за питейни нужди на 
строителните работници. Вода ще бъде използвана и за приготвяне на бетоновите смеси (ако не 
се използва готова бетонова смес) и други строителни разтвори, оросяване на временните 
пътища с цел предотвратяване на емисии от прах във въздуха. Тази вода ще се доставя с 
цистерни. 

След изграждането на газопровода ще се извърши хидравлично изпитване. За провеждане на 
хидравличното изпитване на газопровода ще е необходима вода, която ще се осигури чрез 
цистерни. При необходимост от извършване на водовземане от повърхностни водоизточници и  



връщането обратно в тях, то това ще става след получаване на съответните разрешителни от 
Басейнова дирекция. 

В случай на необходимост от електроенергия, вода и комуникационни средства, за временна 
строителна база, същите ще бъдат осигурени от обществените мрежи. 

През експлоатационния период не се предвижда използването на природни ресурси. Основните 
технологични процеси не са свързани с потребление на вода. При експлоатацията ще се използва 
електроенергия за ЛК 28 (ЛК „Яна“) и за катодната защита, осигурена от съществуващата мрежа 
на електроразпределителното предприятие. 

 
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 
По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение за подмяна на 
(магистрален) газопровод не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни 
и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. 

 
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
По време на строителните дейности се предвижда използването на различни видове строителна и 
спомагателна техника. Тези машини ще работят в рамките на строителната полоса и границите 
на съществуващата технологична площадка на ЛК 28 (ЛК „Яна“). 

При провеждането на СМР ще се формира замърсяване на въздуха породено от: 

• Транспортни дейности – ще се използват тежкотоварни машини за превоз на тръби, 
оборудване, материали. 

• Изкопните и насипни дейности – използване тежки машини за извършване на 
изкопните дейности и демонтаж/монтаж на тръбите, обратна засипка, разстилане на 
съхранения хумус и др. 

При строителството, вследствие на изкопните дейности и транспортирането на иззетите земни 
маси или транспорта на хумусната откривка, обратната засипка, ще се наблюдава повишаване на 
запрашеността на атмосферния въздух и реемисия на аерозоли от използваните пътища. Тава ще 
доведе до известни краткотрайни и локални промени в микроклимата в зоната на обекта и върху 
качеството на въздуха в с. Желява, намиращо се на около 500м. югоизточно от ИП. Очаква се 
емисиите на прах да са основният замърсител по време на строителните дейности, за което ще се 
предвидят съответни мерки (напр. оросяване) за смекчаване на въздействието върху околната 
среда и по-конкретно върху качеството на атмосферния въздух. 

Емисиите на вредни вещества от използваната механизация и транспортните средства ще зависят 
главно от възрастта и типа на машините, и тяхната поддръжка, товароносимостта, както и от 
качеството, количеството и вида на използваните горива. За целта ще се вземат мерки за 
намаляване на емисиите във въздуха съобразно нормативите в страната, както и в съответствие с 
най-добрите индустриални практики (Industry Best Practice). 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
По време на строителството 
При изкопните работи, хумусният слой ще се отнема и съхранява в границите на строителната 
полоса или на обособени места (депа). След приключване на строителството ще се използва за 
рекултивация на нарушените терени.  
По време на строителството ще се генерират битови, производствени и строителни отпадъци. 
Предвижда се поддръжката на строителната техника, когато е необходимо, да се извършва в 
автосервизи, а не на територията на строителната площадка. Съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 
г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) се очакват следните видове 
отпадъци, показани по-долу: 

• Смесени битови отпадъци - код 20 03 01. Отпадъците ще се генерират от строителите и 
ще се съхраняват в специализирани контейнери на площадката, като периодично ще се 



извозват от специализирана фирма на депо за битови отпадъци. 
• Хартиени и картонени опаковки - код 15 01 01. Генерираните опаковки от строителни 

материали и оборудване ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в 
последствие ще се извозват за последващо третиране от фирми притежаващи 
необходимите регистрационни документи по реда на ЗУО.  

• Смесени опаковки код 15 01 06 - Генерираните опаковки от строителни материали и 
оборудване - ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в последствие 
ще се извозват за последващо третиране от фирми притежаващи необходимите 
регистрационни документи по реда на ЗУО. 

• Чугун и стомана код 17 04 05 - Генерираните негодни тръби от съществуващия 
газопровод ще се извозват от лицензирани фирми за рециклиране. 

• Отпадъци от заваряване код 12 01 13 – Генерираните отпадъци ще се съхраняват в 
контейнери за временно съхранение и ще се извозват за последващо третиране от 
фирми притежаващи необходимите регистрационни документи по реда на ЗУО. 

Събирането на генерираните отпадъци в подходящи съдове (контейнери или др.) и предаването 
им за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните регистрационни документи 
издадени по реда на ЗУО за този вид дейност ще намали възможността от вторично замърсяване 
на околната среда от разпиляване при транспортирането и нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци. 
По време на експлоатацията 
По време на експлоатацията не се очаква отделяне на отпадъци. 
 

9. Отпадъчни води: 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени 
начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

На място в рамките на строителната полоса ще бъдат осигурени химически тоалетни за 
строителите.  

По време на подмяната на газопровода няма да е необходима вода за промишлени нужди. За 
провеждане на хидравличния тест на газопровода ще бъде необходимо определено количество 
вода, което ще се осигури чрез цистерни или от повърхностни водоизточници (реки). В 
използваната вода няма да бъдат добавяни никакви химични или други вещества и смеси, които 
биха довели до промяна на химичния състав на използваната вода. Водовземането (в случай, че е 
от повърхностни води) и заустването на водата от хидротеста в повърхностни води, след 
филтриране и утаяване (при необходимост), ще се извършва в съответствие с разрешителни, 
издадени от Басейнова дирекция.   

По време на експлоатацията не се очаква генериране на отпадъчни води. 
 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/съоръжението: 
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в 
предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях) 

Предвижда се по време на строителните дейности в строителната полоса да бъдат използвани 
следните опасни химични вещества (ОХВ), в количества по-малки от праговите стойности за 
„Нисък рисков потенциал“: 

• Технически газове и газови смеси - кислород газообразен, аргон газообразен, 
газообразен въглероден диоксид, заваръчна смес от аргон и въглероден диоксид. 

По време на експлоатацията няма да се съхраняват и употребяват ОХВ. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 
реда на глава шеста ЗООС.  
 



Прилагам: 
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 
на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ 
начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.  

2. Други документи по преценка на уведомителя: 

2.1. Схема за местоположението на участъка от газопровода, подлежащ на подмяна. 

3. Електронен носител - 1 бр. 

4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 
пощенски оператор. 

 

 
 
Дата:  

 
Уведомител:  

                        Владимир Малинов 
                       Изпълнителен директор 
                       „Булгартрансгаз“ ЕАД 

 
 

  
 


