
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда  

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 

12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) 
  

 

 

ДО 

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД  

гр. Благоевград, 2700 

ул. "Свобода" №1   

office@riosvbl.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, п. к. 3, ж. к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ЕИК 175203478 
(седалище и единен идентификационен номер 

на юридическото лице) 
 

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

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02/939 63 00; факс: 02/ 925 00 63; info@bulgartransgaz.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 

Владимир Малинов – изпълнителен директор 

 

Лица за контакти:  инж. Биляна Велева, специалист инвестиционна дейност,  

тел. 02/ 939 63 23; e-mail: Bilyana.Veleva@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:  

„Изграждане на съоръжение за укрепване на десния бряг на р. Струма в землището на  

с. Горна Крушица, община Струмяни, за участък от Транзитния Газопровод (ТГ)  

за Р. Гърция DN 700“ 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

1. Резюме на предложението  
(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) 

“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 
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разширява газопреносната система на страната в съответствие с техническите изисквания и 

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 укрепване на десния бряг на р. Струма и 

отклоняване на нейното течение, в участък, преминаващ през землището на село Горна 

Крушица, община Струмяни, област Благоевград, чрез извършване на земни работи по засипване 

и заскаляване с едър ломен камък в критичния участък. С изпълнение на посоченото, чрез 

спиране на бреговата ерозия, ще се премахнат предпоставките за оголване на тръбата на 

транзитния газопровод (ТГ), с което ще се гарантира и няма да се допуска нарушаване на 

нормативно определеното защитно земно покритие на газопровода, както и предпазване от 

разкриване, изплуване и нарушаване на неговата цялост и недопускане на аварийна ситуация.  

Предвидения за укрепване ТГ за Р. Гърция (DN 700) е въведен в експлоатация през 1995г.  

  
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: 

Транзитният газопровод за Република Гърция е въведен в експлоатация през 1995г., като същият 

е с диаметър DN 700 и проектно налягане 5,4 MPa. Трасето на газопровода преминава в близост 

до брега на р. Струма в землището на с. Горна Крушица, общ. Струмяни. След изграждане на 

преносния газопровод, границата на сервитута от лявата му страна, по посока на газа e минавала 

на около 80 метра от коритото на р. Струма. 

Вследствие на наносни отлагания течението на реката се е променило, като през изминалите 

години размерът на площта с отлагания значително се е увеличила, което е довело до изземване 

на речния бряг и изместване на речното корито в посока на преносния газопровод. 

При регулярна проверка на съоръжения на „Булгартрансгаз“ ЕАД, извършена от 

експлоатационен персонал (линейна експлоатация), ЮЗЕР „Ихтиман“, при КС „Петрич“, е 

установено силно износване на десния бряг на р. Струма в сервитута на ТГ за Р. Гърция при 

ПК840+300 в участък с начало (N41° 40' 08.26" и E23° 10' 15.14") и край (N41° 40' 04.38" и E23° 

10' 15.21") в землището на с. Горна Крушица. Участъкът с нарушаване на речния бряг на р. 

Струма е с приблизителна дължина 120 метра. В проблемния участък, реката преминава през 

широка речна долина. За предпазване от нанасяне на вреди, причинени от водното течение е 

изградена земнонасипна дига, която да предпазва прилежащите площи от заливане. 

Речното течение е с характера на големите равнинни реки, като дънният субстрат е разпределен 

между пясък, различни фракции чакъл и фини органични частици. В речния участък има 

значими наносни отлагания, вследствие на което са оформени множество пясъчни наноси в 

средата на речното корито, покрити с макрофитна тревна и храстова растителност от върба. 

Предвид характера на речното корито в участъка и изместеното течение са налице процеси на 

брегова ерозия.  

В посочения по-горе участък е констатирана начална форма на вкопаване на речното корито, 

като в неговата централна част пясъчните наноси продължават да се отлагат и повдигат речното 

дъно, вследствие на което речното течение е изместено към десния бряг, предпазната дига е 

разрушена и водното течение отнема значителна част от прилежащите площи. 

Към настоящия момент, след преминаване на високи води и продължаващата ерозия на десния 

бряг, разстоянието от водното течение до ТГ е значително намаляло, като на места е достигнало 

под 9 метра. Констатирано е разкритие на участък от около 20 метра на новоизграденото трасе на 

оптичната кабелна линия, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Посоченото е предпоставка при 

последващи високи води вследствие на обилни валежи или при естественото пролетно 



пълноводие в резултат на снеготопене, р. Струма да продължи да отнема земни маси от десния 

бряг, което би довело до подкопаване, разкриване на газопровода и възникване на опасност от 

аварийна ситуация. 

Поради това се предвижда СМР по засипване и заскаляване, които ще се извършат със скална 

маса с размери не по-малки от 60см и в непосредствена близост до действащия газопровод, без 

ограничение на работното налягане и консумацията към потребителите и за транзитен пренос на 

природен газ, при спазване на всички изисквания и мерки за безопасност съгласно действащата 

нормативна уредба. Приблизителната площ, която ще се използва по време на СМР е около 1дка.   

Изпълнителят на СМР, касаещи ИП ще изгради временна строителна база, предназначена за: 

- обезпечаване на санитарно-битовите условия за персоналa, ангажиран с изпълнението; 

- площадки за използваните транспортна техника и механизация. 

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. 

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

Ще бъдат използвани съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи. 

В рамките на територията, свързана с 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. 

Транзитният газопровод за Република Гърция е въведен в експлоатация през 1995г. 

Предвижда се укрепване на десния бряг на р. Струма и отклоняване на нейното течение, в 

участък, преминаващ през землището на с. Горна Крушица, общ. Струмяни, обл. Благоевград, 

чрез извършване на земни работи по засипване и заскаляване с едър ломен камък в критичен 

участък с приблизителна дължина 120 метра, като насипването ще се извърши в рамките на 

сервитута на съществуващия газопровод. 

Строителната полоса е в границите на учредения сервитут 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. 

На основание чл.151, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията (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) 

Инвестиционното предложение предвижда укрепване на десния бряг на р. Струма и отклоняване 

на нейното течение, в участък, преминаващ през землището на с. Горна Крушица, общ. 

Струмяни, обл. Благоевград. СМР ще се извършват в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 

16273.17.6; 16273.17.8; 16273.17.10; 16273.17.12 и 16273.17.14. 

 

Координати на определящите точки по КККР на с. Горна Крушица, общ. Струмяни, 

обл. Благоевград  
Координатна система БГС 2005 

кадастрална 

  
Координатна система UTM  

зона 35 

№ X Y 
 

№ X Y 

1 4617542.325 306041.478  1 4620110.002 181214.568 

2 4617422.610 306039.799  2 4619990.240 181210.862 

 

 

В приложение №2 са дадени снимков материал и документи, онагледяващи местоположението 

на предвидения за укрепване участък. 

Площадката на ИП попада в границите на защитена зона по национална екологична мрежа 

„Натура 2000”, BG0002003 „Кресна“ - защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на 

дивите птици, приета със Заповед №РД-748/24.10.2008г. Инвестиционното предложение отстои 

на около 468м от BG0000366 „Кресна - Илинденци“ - защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета със Заповед №РД-

264/31.03.2021г. Предвидените дейности, обект на ИП ще се извършват само в рамките на 

утвърдения сервитут на съществуващия газопровод (виж т.3). 

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 инвестиционното предложение, ще се използват 

природни ресурси – ломена и/или взривена скална маса с размери не по-малки от 60см. 

За реализация на инвестиционното предложение няма да има необходимост от изграждане на 

допълнителни водоснабдяване и ел. захранване.  

В случай на необходимост от електроенергия, вода и комуникационни средства, за временна 

строителна база, същите ще бъдат осигурени от обществените мрежи.  

По време на строителството ще се осигурява бутилирана вода за питейни нужди на работниците. 

През експлоатационния период не се предвижда използването на природни ресурси. 

 

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 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: 

При строителството, вследствие на насипни работи, е възможно да има повишаване на 

запрашеността на атмосферния въздух, като емисиите на прах ще са основния замърсител.   

При експлоатацията на ИП няма да се отделят вредни емисии в атмосферата. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

По време на строителството се очакват отпадъци със следните кодове и наименования съгласно 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.): 

• 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. 

• Пластмасови опаковки – код 15 01 02. 

• Смесени опаковки – код 15 01 06.  

Генерираните отпадъци ще се събират в подходящи съдове (контейнери или др.) и ще се 

предават за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните разрешителни издадени 

по реда на ЗУО за този вид дейност. По този начин ще се намали възможността от вторично 

замърсяване на околната среда от разпиляване при транспортирането и нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци 

Предвижда се поддръжката на строителната техника, когато е необходимо, да се извършва в 

автосервизи, а не на територията на строителната площадка.  

По време на експлоатацията на ИП не се очаква генериране 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. За строителството няма да е необходима вода за промишлени нужди.  

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) 

При изграждане и експлоатация на ИП няма да се съхраняват опасни химични вещества в 

строителната полоса. 

 

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

глава шеста ЗООС.  

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

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. Снимков материал за района на ТГ за Гърция при десния бряг на  р. Струма. 

2.2. Ситуация за местоположението на укрепването и извадка  от надлъжния профил на проекта 

за ТГ  за Гърция. 

2.3. Извадка от кадастрално заснемане на землището на с. Горна Крушица. 

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 

 

 

  
 


