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„Овергаз Мрежи” АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически 

лица на територията на община Нови Пазар за инвестиционното си предложение за  
изграждане на газопроводно отклонение /ГО/ до "ЛЕС ПРО 17" ООД в землището на 
гр. Нови Пазар, община Нови Пазар, област Шумен.  
 
Газопроводното отклонение ще бъде с работно налягане 0,4 МРа и ще бъде 
изпълнено от полиетиленови тръби с диаметър DN32.  
 

Tрасето на ГО за "ЛЕС ПРО 17" ООД започва от съществуващ газопровод и има обща 
дължина извън урбанизирана територия 15.87м.  
 
Предвижда се още площадка за съоръжение с размери 0.65/0.35 м и площ 0.23 
кв.м., която представлява метален шкаф върху бетонен фундамент. Площадката ще 
бъде разположена до съществуваща ограда и няма да възпрепятства преминаването 
на превозни средства. 

 
При реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати 
защитени територии по смисъла на Закон за защитените територии и защитени зони 
по смисъла на Закон за биологичното разнообразие. 
 
За етапите на изграждане и експлоатация на инвестиционното предложение не се 
предвижда използването на природни ресурси или организирани източници на 

емисии на вредни вещества във въздуха. 
 
Генерираните при строителството отпадъци ще бъдат депонирани на места, посочени 
от местните власти. Не се очаква генериране на отпадъчни води. 
 
След завършване на строително-монтажните работи засегнатата земна площ ще бъде 
върната във вида, в който е получена преди началото на строителството. 
 
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено 
в община Нови Пазар или в РИОСВ – гр. Шумен, ул. "Съединение“ №71, ет.3. 
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