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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

 

 

Папка  Проектант Подпис 

Обща част BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG инж. И. Илиев    

Община Симитли BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG44 инж. И. Илиев   

Община Разлог BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG37 инж. И. Илиев   

Община Банско BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG01 инж. И. Илиев   
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1. Цел и задачи, изисквания и нормативна база 

1.1 Цел и задачи 

 
„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран оператор, притежаващ лицензиите за пренос и 

съхранение на природен газ на територията на Република България, съгласно чл.39 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ). Дружеството поддържа обектите и съоръженията на 

газопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и правилата за безопасност 

при работа, съблюдавайки европейските изисквания за опазване на околната среда и 

развива газопреносната система на страната. В контекста на това, дружеството е предприело 

активни действия за осигуряване на алтернативни източници и маршрути за доставка и 

пренос на природен газ на територията на Р България. 

 

През 2014 г. "Булгартрансгаз" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие 

(ЕБВР) сключиха Договор за грант № 057, с който се отпуска безвъзмездна финансова 

помощ от Международен Фонд "Козлодуй" за изграждане на три преносни газопровода с 

автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до градовете Свищов, Панагюрище, Пирдоп, 

Банско и Разлог. 

 

На базата на подписания Договор №057, между “Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската Банка 

за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), за изграждане на на газопроводи за пренос на 

природен газ с Автоматизирани газорегулиращи станции  в Свищов, Разлог - Банско, 

Панагюрище и Пирдоп , “Булгартрансгаз” ЕАД в качеството си на български системен 

оператор за пренос на природен газ обяви обществена поръчка за „Избор на изпълнител за 

консултантски услуги за: Консултант за проектиране на преносен газопровод до Разлог и 

Банско“. 

На 04.01.2017г. между  “Булгартрансгаз” ЕАД и Консорциум „ГАЗТЕК – ПОВВИК“ се сключи 

Договор №2699 за консултантски услуги за проектиране на Преносен газопровод до Разлог и 

Банско. 

 

Новопроектираният обект  е за изграждане на нов преносен газопровод до Разлог и Банско, 

който ще се свърже със съществуващия преносен газопровод за Гърция, т.е. представлява 

изцяло ново инвестиционно предложение, което е технологично свързано с вече 

реализирано такова. 
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Основните ползи от реализирането на проекта „Преносен газопровод до Разлог и Банско“ са 

свързани с намаляване на икономическите разходи  и  повишаване на качеството на живот в 

региона, като част от тях са: 

 В периода на изграждане на газопровода ще бъдат осигурени временни работни 

места, а с реализирането на обекта ще бъдат осигурени и нови постоянни работни 

места. 

 Заменяйки  електричеството и нефтените горива с  природен газ, ще се реализира 

намаляване на оперативните разходи  и вредните емисии в региона, както и ще 

допринесе за повишаване на конкурентноспособността и опазване на околната среда.   

 

С реализирането на проекта се очаква да се повиши степента на газификация на общини  

Банско и Разлог. 

 

Част от задачите на възложената поръчка е разработването на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) във фази предварителен и окончателен проект на трасе и 

технологични съоръжения съгласно раздел VI от НАРЕДБА № 8 / 14.06.2001 г. на МРРБ за 

обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и приетата технологична схема от 

Възложителя. 

 

Във фаза предварителен проект на ПУП-ПП бяха представени на Възложителя варианти на 

трасе и технологични съоръжения за обекта бе извършено технико-икономическо сравнение 

на отделните варианти. Проведени бяха процедури по ЗООС и ЗБР за инвестиционното 

намерение. 

 

Въз основа на разработените от проектанта варианти се избра оптималната алтернатива от 

икономическа, техническа, теренна, технологична, екологична и юридическа гледни точки. 

Следва изработването на трасе в окончателен вариант, процедиране и одобряването му. 

 

Настоящата документация, разработена във фаза окончателен проект на ПУП – ПП за 

обекта, следва следата на техническата инфраструктура за осъществяване на 

Инвестиционното намерение за „Преносен газопровод до Разлог и Банско“ по Вариант 1 

(червен), одобрен в проведените процедури по ЗООС и ЗБР. Вариант 1 (червен)  е 

предпочетен и избран  и от Възложителя.  

 

Проектите на ПУП-ПП за обекта се разработва и въз основа на заповед № ОА-РР-407 от 

24.11.2017 г. издадена от Областния управител на област Благоевград. 
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Възложителят е извършвал перспективни проучвания за изграждане на преносен газопровод 

за захранване с природен газ на гр.Банско, гр.Разлог, с.Добринище и с.Баня  през 2005 г и 

актуализация на същите през 2011 г. 

1.2 Изисквания на Възложителя към проектната разработка на ПУП 

При разработването на проекта са спазени следните изисквания: 

- Да бъдат съобразени с нормативната уредба за този род строителство; 

- Да представляват относително права линия, доколкото това е възможно и при 

спазване на изискванията на чл. 28 от ППЗОЗЗ;  

- Новопроектираните криви да бъдат с радиуси по-големи от 5D на газопровода, 

позволяващи безпрепятствено преминаване на вътрешнотръбни устройства с цел 

провеждането на очистни и диагностични дейности; 

- Да създава благоприятни или приемливи условия за обслужване при 

експлоатационни условия; 

- Да изисква минимални отчуждителни, строителни и рекултивиращи дейности, 

съобразно нормативната уредба; 

- По възможност да не пресича или да не преминава в непосредствена близост до 

защитени зони и територии, археологически обекти и др. дефинирани като такива съгласно 

законодателството, както и инфраструктура със специален режим /граждански и военен/; 

- Да преминава през хълмистата част по възможно най-лесно изпълним начин; 

- Преходите през естествени препятствия /реки, оврази и др./, както и други 

инженерни съоръжения и инфраструктура /пътища, канали и др./ да се предвидят съобразно 

изискванията на нормативната уредба; 

- За отстоянията от населени места, селищни образувания и самостоятелни обекти да 

се спазят изискванията на "Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ" и Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, 

разпределение и доставка на природен газ, както и други приложими норми по отношение 

на необходимото отстояние от населени места; 

- Да заобикаля високо рисковани свлачищни зони и зони със силна ерозия в случай, 

че има такива от отточни води и/или онези, които биха изисквали скъпи мероприятия за 

осигуряване на устойчивост на газопровода; 

- Местоположението и броя на съоръженията да бъдат съобразени с нормативната 

уредба; 

- Да бъдат разположени на устойчиви терени (да не са в свлачищни райони в случай, 

че има такива) и такива изискващи минимални земни работи за вертикална планировка; 
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- Въз основа на предоставените изходни данни от експлоатационните дружества да се 

предвидят на съответните ел. захранващи кабели на технологичните съоръжения и анодни 

заземителни устройства /АЗУ/ към станциите за катодна защита. 

Проектният срок на експлоатация на газопровода е 50 години. 

1.3 Нормативна база при разработването на ПУП-ПП 

 
 Закона за устройство на територията; Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове; 

 Закона за опазване на земеделските земи; Правилник за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи; 

 Закона за горите, Правилник за прилагане на закона за горите; 

 Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; Правилника за 

прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона 

за защитените територии, Закона за водите, заедно с приложимите подзаконови 

нормативни актове към тях; 

 Закона за културното наследство; 

 Закона за енергетиката; 

 Закона за общинската собственост; 

 Закона за държавната собственост; 

 Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни 

газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ от 2004 г.; 

 Наредба № 6/25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и ползване на обектите  и съоръженията за пренос, съхранение, 

разпределение и доставка на природен газ; 

 Наредба № 16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти. 
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2. Технологични данни за преносния газопровод, кабелите и технологичните 

съоръжения на обекта 

 
Предвижда се газопроводът да бъде изграден от стоманени тръби с номинален диаметър DN 

250 mm по БДС EN ISO 3183:2013 с проектно налягане DP= 5,4 MPa и проектна дължина 

36.746 km. 

Предвижда се изграденият газопровод да e с максимална пропускателна способност Q = 

30000 m3/h (при налягане 1,01325 bar и температура 20°С).  

Съпътстващите съоръжения на газопровода, включително и площадки, са следните: 

 Линейни кранови възли DN 250 – 3 бр.; 

 Кранови възли DN 100 – 1 бр.; 

 Пускови очистни станции DN 250 – 1 бр.; 

 Приемни очистни станции DN 250 – 1 бр.; 

 Катодна станция – 1 бр.; 

 Газопроводни отклонения DN 100 – 1 бр.; 

 Автоматична газорегулаторна станция (АГРС) за захранване на Разлог и Банско–1 бр.; 

 Система за пренос на технологична информация (ТСВ); 

 Подходни пътища и електрозахранване НН и СН към площадковите обекти; 

 Анодни заземителни устройства (АЗУ). 
 

Трасето на газопровода се предвижда да се изпълни от стоманени тръби DN 250 с дължини 

съгласно приетата технологична схема.  Успоредно на газопреносната тръба на 6m от 

дясната страна се разполага  оптичен кабел ТСВ. 

Към технологичните съоръжения КВ-2; КВ АГРС Предела; АГРС Разлог-Банско, Приемна 

станция и КВ-3 и за полето от АЗУ се предвиждат електрозахранващи кабели. 

Технологичната схема на обекта се намира в чертеж BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG-03. 

Технологичните схеми на съоръженията се намират в чертеж BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG-04 

(7 листа). 

Въз основа на технологичните схеми са определени необходимите размери и площи за 

съоръженията на газопровода. 

Основният нормативен документ, регламентиращ проектирането, строителството и 

експлоатацията на инвестиционното предложение е “Наредба за устройството и безопасната 

експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, 

инсталациите и уредите за природен газ”, (посл. изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 

г.). 
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3. Изходни данни за проектиране 

 
При разработката на проектно трасе за техническата инфраструктура за обекта  са ползвани 

получените изходни данни от държавни, общински и инфраструктурни служби и 

предприятия.  

Окончателният вариант на трасе и съоръжения за преносен газопровод до Разлог и Банско е 

съобразен с изискванията и получените изходни данни от: 

 "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - Възложителят е извършвал и перспективни проучвания за 

изграждане на преносен газопровод за захранване с природен газ на гр.Банско, 

гр.Разлог, с.Добринище и с.Баня  през 2005 г и актуализация на същите през 2011 г. 

 Община  Разлог 

 Община Банско 

 Агенция Пътна инфраструктура 

 Областно пътно управление – Благоевград 

 Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) 

 В и К ЕООД - Благоевград 

 "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД" 

 Язовири и Каскади 

 "Комисия за регулиране на съобщенията" 

 "Българска телекомуникационна компания" АД 

 Мобилтел ЕАД (Blizoo) 

 "Теленор България" EАД (Космо България Мобайл ЕАД) ( Глобул) 

 "Булгартел" ЕАД 

 Държавна Агенция "Електронно управление" 

 Напоителни системи ЕАД 

 Министерство на  енергетика  

 Дирекция „Инфраструктура на отбраната”, Министерство на отбраната 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД 

 Басейнова дирекция, Западнобеломорски район с център 

 РИОСВ- БЛАГОЕВГРАД 

 Новател ЕООД 

 Глобъл Комюникейшън Нет АД (GCN) 
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 РДГ- БЛАГОЕВГРАД 

 ЧЕЗ Разпределение България АД. 

Събраните изходни данни за съществуващи и проектни разработки за инфраструктурни 

обекти и съоръжения в района на проектни дейности за обекта са отразени в изготвения 

картен материал.  

В избора на трасе са отчетени плановете за развитие на следните общини, през които 

преминава трасето на проекта: 

 Общ устройствен план на община Разлог; 

 Общ устройствен план на община Банско; 

 Консултации с местната власт на община Симитли. 

 

Данните за поземлените имоти в 2 х 250 метрова ивица от оста на трасето за обект 

„Преносен газопровод до Разлог и Банско“ са закупени от Агенция по геодезия, картография 

и кадастър и Министерство на земеделието и храните. 

 

В землищата от община Симитли действаща е Карта на възстановената собственост (КВС).  

В землищата на град Разлог и град Банско действаща е Кадастрална карта (КК). 

 

Проектът е разработен в координатна система БГС 2005, съгласно писмо изх.№ 03-02-

79/08.05.2018г. на Заместник-министъра на МРРБ като за целта получените данни, които не 

са предоставени в БГС 2005, са трансформирани с Програма за трансформация на 

координати BGSTrans, публикувана в сайта на Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

Засегнатите площи в разработения ПУП-ПП са получени съгласно действащите към момента 

карти и планове за съответните землища. 

 

Приложен е опис на съгласувателна документация в общата част на проекта. 

Документите, с които са получени изходните данни са приложени в общата част на проекта. 
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4. Териториален обхват, данни за ситуационното разположение на обекта, 

данни за разположение на технологичните съоръжения 

4.1 Териториален обхват 

Предмет на настоящия проект е трасе, технологични съоръжения и довеждаща 

инфраструктура на преносен газопровод до Разлог и Банско на територията на област 

Благоевград.  

Окончателният проект се разработва по Вариант 1 (червен), одобрен в проведените 

процедури по ЗООС и ЗБР относно реализацията на инвестиционното намерение за 

„Преносен газопровод до Разлог и Банско“. 

Техническата инфраструктура за реализацията на обекта попада изцяло в територията на 

област Благоевград. 

Началната точка на новопроектирания обект  е фактическата точка на присъединяване към 

съществуващата газопреносна мрежа на Република България, която се намира на 

площадката на съществуващата ГИС-Симитли. Площадката на ГИС-Симитли (н.в. 270 m), е 

разположена в поземлен имот с № 55.155 от КВС в землището на с. Полето, община 

Симитли.  

Крайната точка се намира на площадката на АГРС Разлог/Банско, Приемна станция, КВ-3 

(н.в. 850 m), разположена в поземлен имот с № 632.8 от КК в землището на гр.Разлог 

намиращ се в близост до землищната граница с град Банско. 

 

Трасето, сервитутите и съоръженията на преносния газопровод, трасето на оптичният кабел, 

трасето на ел.кабелите, захранващи съоръженията и анодните заземителни устройства (АЗУ) 

преминават през следните землища: 

 с. Полето (ЕКАТТЕ 57203), община Симитли, област Благоевград; 

 гр. Симитли (ЕКАТТЕ 66460), община Симитли, област Благоевград. 

 с. Брежани (ЕКАТТЕ 06238), община Симитли, област Благоевград; 

 с. Градево (ЕКАТТЕ 17405), община Симитли, област Благоевград; 

 гр. Разлог (ЕКАТТЕ 61813), община Разлог, област Благоевград. 

 

Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2 х 200 m) засяга освен 

изброените по-горе землища и: 

 с. Крупник (ЕКАТТЕ 40052), община Симитли, област Благоевград, 

 гр. Банско (ЕКАТТЕ 02676), община Банско, област Благоевград. 
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4.2. Данни за ситуационното разположение на линейната част на обекта 

 
 
 

Tрасето и сервитута на газопровода не засягат землището на град Банско. Засягат се имоти 

от линията на минимално отстояние на сгради и от зоната за превантивна устройствена 

защита, като върху тях реално не се налагат ограничения в ползването. 

 

Трасето на газопровода върви в землището на град Разлог, като от км 36.589 до км 36.787 се 

разполага на около 30 метра северно и успоредно на землищната граница с град Банско в 

земеделски земи, пресичайки електропровод ВЛ-СН.  

На км 36+787 достига до АГРС Разлог-Банско, Приемна станция, КВ-3 (н.в. 850 m), 

намираща се в близост до землищната граница с град Банско. Достъпът до съоръжението се 

осъществява от общински път с дължина около 300 метра, започващ от Републикански път 

II-19.  

 

Парцеларният план в землище гр.Банско се намира в приложения чертеж описан в 

съдържанието на папката. 
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4.3. Данни за разположение на технологичните съоръжения 

 
Не се предвижда разполагането на технологични съоръжения в землището на град Банско. 

5. Сервитутна зона на преносен газопровод, технологични съоръжения и 

довеждаща инфраструктура към него 

 
Трасето на газопровода се предвижда да се изпълни от стоманени тръби DN 250 с дължини 

съгласно приетата технологична схема.  Успоредно на газопреносната тръба на 6 м от 

дясната страна се разполага  оптичен кабел ТСВ. 

Към технологичните съоръжения КВ-2; КВ АГРС Предела; АГРС Разлог-Банско, Приемна 

станция и КВ-3 и за полето от АЗУ се предвиждат електрозахранващи кабели. 

При определяне на сервитутните зони на трасетата и технологичните съоръжения е спазена 

Наредба №16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти  (Приложение № 3 към 

чл. 7, ал. 1, т. 3 - Минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти за 

съхранение, пренос, разпределение или преобразуване на природен газ)  и  

Наредба №6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и 

доставка на природен газ (Минимални разстояния между успоредно строящи се и действащи 

преносни газопроводи в един технически коридор - Таблица 4). 

Сервитутът ще се поддържа проходим през целия период на експлоатация на газопровода, 

за да се осигурява достъп за неговото инспектиране и поддръжка. 

Сервитутна зона, предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводите. 

Условията и реда за упражняване на сервитутните права, учредени за обектите за 

съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ са указани в Раздел 

III, Чл. 19, 20, 21. на НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. 

Съгласно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на тази наредба, минималните размери на 

сервитутните зони за енергийни обекти за съхранение, пренос, разпределение или 

преобразуване на природен газ са както следва: 

o За преносни газопроводи и отклонения: 

 При диаметър до DN (диаметър условен) 1000 mm: ивици с широчина по 15 m от двете 

страни на оста на газопровода;  

 Сервитутната зона на преносните газопроводи в горски територии е по 10 m от двете 

страни на оста на газопровода, независимо от неговия диаметър. 

 При подводно преминаване на газопроводи - Участък от водното пространство между 

водната повърхност и дъното, ограничен от мислени успоредни плоскости на 15 m 
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отстояние от оста на газопровода. 

o За автоматични газоразпределителни станции (АГРС) - Участък с широчина 10 m около 

външната граница на обекта; 

o За очистни съоръжения (ОС), линейни кранове (ЛК), кранове на отклонения (КО) - 

Участък с широчина 5 m около външната граница на обекта; 

o За станции за катодна защита (СКЗ) - Участък с широчина 2 m около външната граница 

на обекта; 

 Сервитутна зона на ел. кабелите ниско напрежение за захранване на съоръженията и 

анодното заземително устройство (АЗУ) е по 2 m от двете страни на кабела, съгласно 

Наредба No.16 за сервитутите на енергийните обекти; 

 Сервитутна зона на полето за АЗУ–1 m около границата на полето с размери 60х5m; 

 Сервитутната зона на оптичните кабели ТСВ - участък с широчина 1 m.  Разполага се в 

сервитутната зона на преносния газопровод. 

 

Допускат се несиметрични по отношение на широчината ивици спрямо оста при спазване на 

ограничението за обща ширина на сервитутната ивица. 

Разработените варианти на строителна полоса в земеделска и горска територии предлагат 

възможност за намаляване и на сервитута, което се допуска съгласно чл.7, ал.2 от Наредба 

№16 за сервитутите на енергийните обекти. 

Съгласуван с Възложителя е несиметричен и намален размер на сервитута на газопровода 

(20m=12m+8m) с цел опазване максимално на земите, през които преминава трасето.  

Строителната полоса съвпада с размера на сервитута. За пропуснати ползи по време на 

строителството следва да се заплати на собствениците една реколта в рамките на 

строителната полоса по пазарни цени. 

Схема на строителната полоса е показана в чертеж BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG-05. 

Напречен разрез на траншеята се намират в чертеж BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG-06. 

 

Подходът към сервитутната зона на обекта ще се осъществи от наличните улична или пътна 

мрежа, както и по полски пътища. 

Сервитутната зона е предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводите 

и кабелите и е нанесена графично върху чертежите Парцеларен план. 

 

Условията и реда за упражняване на сервитутните права, учредени за обектите за 

съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ са указани в Раздел 

III на  Наредба No.16 за сервитутите на енергийните обекти. 
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Чл. 19. В сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, 

разпределение и преобразуване на природния газ титулярят на сервитутни права 

може да извършва: 

  1. аварийно-възстановителни работи; 

  2. дейности по изграждане на нови и разширение на съществуващи съоръжения 

за съхранение, пренос и разпределение на природния газ; 

  3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на 

газовите съоръжения, по видове и графици съгласно изискванията на наредбите по 

чл. 200, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката. 

  

 Чл. 20. (1) В сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, 

разпределение и преобразуване на природния газ не се допуска: 

   1. всякакъв вид строителство; 

   2. складиране на отпадъци; 

   3. изграждане на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба; 

   4. движението на хора и добитък по откритите тръбопроводни участъци 

(преходи), влизането в площадките на съоръженията и действия на трети лица върху 

съоръжения на газопреносната или газоразпределителните мрежи; 

   5. предизвикване на вибрации и удари непосредствено над газопровода и в 

непосредствена близост до площадките на спирателната арматура, филтриращите 

съоръжения и въздушните преходи; 

   6. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) обработване (разораване) на почвата на 

дълбочина по-голяма от 0,5 m в сервитутната зона на газопровода и над съоръженията и 

кабелите на технологичната електронна съобщителна мрежа към него; 

   7. палене на огън и опожаряването на площите след прибиране на 

селскостопанската продукция на разстояние до 20 m от газопровода и неговите съоръжения 

и на разстояние 30 m от спирателната арматура и вентилационните и продухвателните 

свещи; 

   8. засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения; 

   9. засаждане на растителни видове с развита коренова система на по-малко от 

15 m от двете страни по оста на преносни и разпределителни газопроводи и на по-малко от 

3 m от двете страни на далекосъобщителните кабели или други линейни съоръжения към 

газопроводите; 

   10. стрелба с ловно и бойно оръжие в близост и по направление на въздушните 

преходи на газопровода, спирателната арматура и другите надземни съоръжения. 

http://web.lakorda.com/lakorda/?%D0%97%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3_2003&docbyname=1&to=%D1%87%D0%BB200_%D0%B0%D0%BB1
http://web.lakorda.com/lakorda/?%D0%97%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3_2003&docbyname=1&to=%D1%87%D0%BB200_%D0%B0%D0%BB2
javascript:top.navigateDocument('ЗЕнерг_2003');
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(2) Земеделската земя и предоставените поземлени имоти в горски територии (просеки) в 

сервитутната зона на газоенергийните обекти могат да се използват само за засяване с 

едногодишни култури с къса коренова система. 

(3) В сервитутната зона се допуска след писмено съгласие на титуляря на сервитутните 

права: 

   1. извършване на земни работи, свързани с полагане, пресичане или ремонт на 

тръбопроводи, електрически и съобщителни кабели и кабелни въздушни линии на други 

линейни обекти; 

   2. извършване на корекции на реки и оформяне на риболовни участъци над и 

под преходите на газопроводи през естествени и изкуствени водни прегради; 

   3. извършване на строителни работи при пресичане на газопроводи с други 

проводи и ремонт на подземни кабели за ниско и високо напрежение, въздушни 

електропроводи, колектори, канали и водоеми, извършване на сондажни работи, както и 

извършване на търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

   4. временно складиране на селскостопанска продукция и/или разполагане на 

лагери за добитък; 

   5. извършване на строителни и монтажни работи на други линейни обекти на 

техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на линейния енергиен 

обект, с изключение на изграждането на площадкови обекти и на шахти от лица, различни 

от титуляря на сервитута.  

 

  Чл. 21. При упражняване на сервитутните права титулярят е длъжен: 

   1. да възстанови терена на сервитутната зона след строителството и ремонта и 

да извози отпадъците; 

   2. да следи за безопасното състояние на сервитутната зона, като периодично 

извършва контрол и предприема действия за спазване на изискването размерите на 

сервитутната зона да са не по-малки от определените в проекта или приложение № 3; 

   3. периодично чрез изсичане на дървета и храсти да почиства сервитутната 

зона в поземлени имоти в горски територии, представляващи просеки; 

   4. периодично и при необходимост чрез изсичане и подкастряне само на 

единични дървета и клони да почиства сервитутната зона в овощни градини, населени места 

и селищни образувания; 

   5. периодично и при необходимост чрез изсичане на дървета и храсти да 

почиства сервитутната зона през паркове и ценни насаждения до достигане на намалена 

широчина съгласно приложение № 3; 
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   6. да предаде изсечената дървесна маса на собственика/ползвателя на 

служещия имот, като я изнесе и складира на съгласувано с него място, освен в случаите по 

чл. 22, ал. 12; 

   7. да съобразява графиците на плановите дейности, свързани с експлоатацията 

и ремонта, със собственика/ползвателя на служещия имот с цел опазване и прибиране на 

селскостопанската продукция.  

6.  Зона на превантивна устройствена защита на преносен газопровод и 

технологични съоръжения към него 

Трасето на преносния газопровод до Разлог и Банско преминава извън урбанизирана 

територия. Съгласно получените кадастрални данни за поземлените имоти от Агенция по 

геодезия, картография и кадастър и Министерство на земеделието и храните за обект 

„Преносен газопровод до Разлог и Банско“, трасето на газопровода минава основно през 

земеделска територия - необработваема и обработваема земя и горска територия. Пресичат 

се водни обекти и транспортна територия. След реализацията на инвестиционното 

предложение за сервитутната зона не се променя предназначението на земята и се запазва 

досегашния начин на земеделско стопанисване и ползване на имотите. 

С изключение на няколко съоръжения и пътища към тях, посочени в проекта на ПУП-ПП,  

реализацията на обекта няма да доведе до промяна предназначението на териториите, през 

които минава линейната му част, а ще запазва фактическото им ползване при ограничаване 

на жилищното застрояване.  

По време на експлоатацията преносният газопровод и съоръженията му налагат следните 

ограничения на териториите, през които преминава: 

 Зона за превантивна устройствена защита (по смисъла на чл.10 от ЗУТ) – размер на 

територията с ширина по 200 m от двете страни на преносния газопровод и неговите 

съоръжения. В зоната за превантивна устройствена защита се ограничава жилищното 

застрояване съгласно чл.13 и чл.14 от Наредба за устройството и безопасната 

експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 

инсталациите и уредите за природен газ (Наредба по чл.200, ал.1 от Закона за 

енергетиката).  

 Съгласно Приложение 1 към чл.13, ал.4 на горната Наредба, при данни за 

газопровода - диаметър на тръбата DN 250 mm и проектно налягане DP= 5,4 MPa, 

минималното отстояние на сгради до газопровода и съоръженията му е 28.4 m. 

Инженерният екип на най-ранен етап е отчел наличието на интерес към урбанизация на 

отделни територии за района на проектни дейности.  

Във връзка с това Възложителят е одобрил проектантско предложение за дебелина на 

стената на стоманените тръби за реализация на обекта, съответстваща на клас 4 по 

местоположение на газопровода по смисъла на чл. 13 от Наредба за устройството и 
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безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 

съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.  

Четвърти клас  е всеки газопроводен участък, разположен във територия, на която 

е разположено 4 или повече етажно жилищно застрояване. 

Зоната за превантивна устройствена защита е нанесена графично в чертежите Парцеларен 

план и в конкретния случай не налага никакви ограничения. 

7. Регистри на засегнати територии 

 

Регистрите на засегнатите територии се намират в текстовите приложения по землища.  

В землищата от община Банско действаща е Кадастрална карта (КК).  

Землището на град Банско се засяга само от зоната за превантивна устройствена защита. 

Направени са следните регистри: 

 от зона за превантивна устройствена защита. 

 

Регистрите съдържат следните колони:  идентификатор на имот, трайно предназначение, 

начин на трайно ползване, категория на земята, местност, площ на имота, засегната от 

сервитута/съоръжението площ, вид собственост и собственик. 

 

8. Баланси на засегнати територии от сервитут на газопровод и технологични 

съоръжения 

 

Направени са четири вида баланси – по начин на трайно ползване, по вид собственост, по 

трайно предназначение и по категория на земята в рамките на община Банско: 

 по площ от зона за превантивна устройствена защита. 

9. Координатни регистри 

 
Към проекта са приложени координатни регистри на чупките на: 

 газопровод - зона за превантивна устройствена защита и линия на минимално 

отстояние на нови сгради 

 

Координатните регистри са направени в координатни системи БГС 2005, 1970 (зона К9) и 

WGS 84. 
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10. Цифров запис 

 

Цялата разработка е записана на оптичен носител. Налични са файлове - оригинален 

формат и същите в формат PDF. Файлът с газопровода и неговата инфраструктура е наличен 

в координатни системи: 

- 2005 кадастрална, формати DWG и DXF 

– 1970, формати DWG и DXF 

- UTM35N (WGS84), формати DWG, SHP и KML 

 

Съдържание на папката: 

 

Текстова част 

 
- Обяснителна записка 

- Координатни регистри в общ. Банско, обл. Благоевград  

 на чупките на линия на минимално отстояние на нови сгради 

 на чупките на зона за превантивна устройствена защита  

- Баланси на територията в общ. Банско, обл. Благоевград от зона за превантивно 

устройствена защита 

- Баланси на територията в в з-ще гр.БАНСКО - (ЕКАТТЕ 02676), общ. БАНСКО, обл. 

БЛАГОЕВГРАД от зона за превантивно устройствена защита 

- Регистър на засегнати имоти в з-ще гр.БАНСКО - (ЕКАТТЕ 02676), общ. БАНСКО, обл. 

БЛАГОЕВГРАД от зона за превантивна устройствена защита 

 

Чертежи 

 
- Парцеларен план на трасе на преносен газопровод в з-ще гр. Банско (02676), община 

Банско - BTG-05-2699-DSP-PP/F-BLG01-02676-01 (1 лист) 

 


