
 

       

 

Приложение №1 Б  към чл.10, ал.1  

от Наредба за условията и реда за изизвършване  

на оценка за съвместимостта на планове, програми,  

проекти и инвестиционни предложения с предмета  

и целите на опазване на защитените зони 

 

 
 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): 
 

“Ситигаз България” ЕАД регистрирано по ф.д. № 8631/04 г. на Софийски градски 
съд, ЕИК: 131285259седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Адам Мицкевич"              
№ 4 Председател на съвета на директорите: Д-р инж. Александър Кожухаров 

Адрес за кореспонденция:  гр. Силистра  ул. „София” №67, тел. 0893222564     e-mail - 
silistra@ citygas.bg  - инж. Емил Гойчев 

 

 
2.       Обща информация за предложеното инвестиционно предложение  :  
 

 Резюме на предложението: Предложението обхваща проект за: 
 

             Обект: „Газоснабдяване на Община Силистра”; Подобект: ”Отклонение от 
газоразпределителната мрежа на гр. Силистра в извън урбанизираната територия на гр. 
Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово Община Силистра” чрез: 

„Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната 
територия на Община  Силистра, преминаващ през землището на        гр. Силистра с. Айдемир и 
с. Калипетрово Община Силистра Област Силистра“ и отклонения към крайните потребители от 
прoмишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 0,5 
МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм. до ф 160 мм”. 
 

 Газопровода ще преминава през землището на гр. Силистра с. Айдемир и с. Калипетрово 
Община Силистра Област Силистра.  Газопровод е предвиден да захранва поземлен имот  /ПИ/ 
№ 41143507.2 в землището на  с. Калипетрово собственост на „Пътстроймонтаж“ ООД. 

 
Началната точка на газопровода е от съществуващ газопровод с диаметър  ф 160 мм. от 

Обект: „Газоснабдяване на Община Силистра“, Подобект: „Разпределителен газопровод извън 
границата на урбанизираната територия на гр. Силистра ТТР 25 В 2013 втори етап клон 1 и 3 
приет с разрешение за ползване СТ – 05-594 / 25. 05. 2017 г. и от него ще се изгради нов 
газопровод, който ще се движи в землището гр. Силистра с. Айдемир и с. Калипетрово Община 
Силистра Област Силистра в посока юг до поземлен имот  /ПИ/ № 41143507.2. в землището на      
с. Калипетрово Община Силистра собственост на „Пътстроймонтаж“ ООД. 

 



 

Газопровода в извън урбанизираните територии се предвижда да премине по селскостопански 
пътища, под пътища от Републиканста пътна мрежа и напоителен канал. В населеното място ще 
се изграждат газопроводи за захранване на желаещи битови, обществено-административни и 
промишлени клиенти, които ще са разположени в уличното платно. Прикачването към 
съоръженията на потребителите  ще се осъществява след извършване на необходимите 
преустройства, одобрени с проектна документация и разрешения от контролните органи.  

 
 

 
 Местоположение на инвестиционното предложение / землище, община, област/  

Разглежданият обект е линейно съоръжение и  строителната площадка ще съответства на 
трасето на преминаване на газопровода, съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните 
обекти с предназначение за експлоатация, изграждане и ремонт на съответния газопровод. 
Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод, преминаващ под 
полски пътища е по 1,0 m от двете страни на оста на му, а през земеделска земя - по 2,0 m от двете 
страни на оста му. Подходът към сервитутните зони се осъществява като се използват 
съществуващите  пътища. Едната от границите на сервитутната зона ще се маркира със реперни 
знаци. При разработванията на  ПУП и работен проект ще бъдат посочени границите на 
сервитутната зона графично и текстово. В ПУП подробно ще се опишат условията и реда за 
упражняване на сервитутните права. 

 
Предложението засяга землищата на : 
Община Силистра, гр.Силистра област Силистра 

 гр. Силистра (ЕКАТТЕ 66425)  
 

 Община Силистра с.Айдемир, област Силистра 
 гр. с.Айдемир (ЕКАТТЕ 00895),  

 
Община Силистра с. Калипетрово, област Силистра 

 гр. Калипетрово (ЕКАТТЕ 41143),  
 

Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 
 Срока за реализация на инвестиционното предложение е около 1 година от началото на 
строителните работи.  
 

 Засегнати елементи на Националната екологична мрежа:  
 Изграждането на газопровода не засяга елементи на Националната екологична мрежа. 
 

 Цел и предмет на инвестиционното предложение  - производство, жилищно, пътно  и др. 
строителство  : 

Изграждане на газопровод за газоснабдяване на промишлени, обществено 
административни и битови клиенти в с. Калипетрово Община Силистра Област Силистра, които 
към настоящия момент не са захранени с природен газ. Независимо от възможностите за 
използването на други видове горива, отчитаме тяхното негативно въздействието върху околната 
среда и по-специално – върху въздуха. 

Социалните аспекти на газификацията трябва да се търсят в няколко основни посоки: 



 

a) Разкриване на нови работни места по целия регион в зависимост от стойността на 
строежите. Разкриваемостта на работни места ще бъде в пълния диапазон на инженеринговата 
услуга и засяга както газоснабдяването, така и газопотреблението. 

Характер на заетостта: всесезонно, с ярко изразена тенденция за повишаване на заетостта 
в зависимост от строителството в диапазона от месец март до месец декември. 

Условията, в които ще работят тези хора ще са нормални. Те ще работят напълно 
осигурени, както от гледна точка на здравни и социални осигуровки, така и с осигурени от 
техника на безопасност, условия на подготовка и др. 

b) Подобряване условията на труд на сега заетите работници в предприятията. 
Работата от тежка манипулация се превръща в предимно контролна. Облекчават се 
натоварването от шум, замърсяване на въздуха, замърсяване на дрехи и вътрешни ограни. 
Премахват се мазута, нафтата, въглища и др. вещества, чието съхранение и използване често 
води до здравословни проблеми. 

c) Създава се възможност за понижаване на себестойността на продукцията, което 
води до повишаване на конкурентоспособността й. Това се определя от цената на газа спрямо 
конкурентно гориво  и повишаване качеството на продукцията от по-прецизното регулиране на 
горивните процеси. Това се отнася за 100% за промишления и битов сектор. 

d) Създава се възможност за въвеждане на нови технологии в съществуващи 
предприятия с използването на природен газ в термични, производствени процеси, сушилни 
камери и др.. В този аспект се повишава вероятностния асортимент от стоки, които могат да се 
произвеждат в региона. 

e) Създава се възможност за понижаване на себестойността за производство на 
топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване на населението. В този аспект се 
повишава жизненото равнище на населението. Допълнителен принос в този аспект е намаляване 
на разходите за готвене. Характера на производството на топлина се променя отново от чисто 
манипулативен  /дърва, въглища, нафта/  до предимно контролен /природен газ/.  

f) Създава се възможност за подобряване здравето на хората, обусловено от 
значително подобряване на параметрите на околната среда 

g) Създава се възможност за защита на всички консуматори от възможни 
манипулации по качеството и количеството на горивото. За разлика от другите горива при 
природния газ съставът и калоричността винаги отговаря на сертификата и не може да се 
манипулира за разлика от течните и твърдите горива. Измерваното количество природен газ се 
установява чрез много прецизни устройства, гарантиращи многократно точността на разхода на 
гориво. 

h) Създаване на възможност за почти 100% елиминиране на кражбите на гориво, 
което води до спестяване на гориво. 

i) Създава се възможност за икономическо развитие на общината, което ще имат 
следните предимства: 

 - по-ниски разходи за топлоносители; 
 - намаляване на безработицата в общината; 

      - увеличаване на общинските приходи от такси, данъци, разрешения и др. 
 
 

 Необходимост от нова инфаструктура  - пътища , електроснабдяване, ВиК. 
 Изграждането на газопровода не налага промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура и прокарване на нови пътни връзки. Не е необходимо електроснабдяване и ВиК.  
 
  



 

          3. Орган,  отговорен за одобряването на инвестиционното предложение  
За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо да се получи разрешение 

за проектиране от компетентния орган, да съгласуват проектите за ПУП – парцеларен план със 
съответните държавни и общински администрации и експлоатационните предприятия и общини. 
ПУП – парцеларен план на газопровода да бъде одобрен от компетентния орган – Общински 
съвет – Силистра (Кмет на Община Силистра) и да влезе в сила, да се изпълни работното 
проектиране при спазване на предвижданията на ПУП и законовите изисквания, да се получи 
одобрение на инвестиционния проект и разрешение за строеж. 
 
 
 

 
 

С Уважение:    
  инж. Емил Гойчев             
                       директор офис Силистра: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 2  Б към чл. 10, ал. 2   

 
 

Приложения към уведомлението по чл. 10, ал.1 за инвестиционно 
предложение: 

 
1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.  
Газопровода ще бъде разположен в полски пътища, пасише, под пътища от Републиканста пътна 
мрежа и напоителен канал, собственост на община Силистра и Държавата, както и в уличната 
мрежа в населените места. 
 
2.   Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение. 
 
 
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 
координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното 
предложение, снимки, партида на имота и др.  /по преценка на възложителя/. 
 
 
Приложение: Графичен материал за онагледяване на трасето на газопровода 
                         
 

 

 

 

С Уважение:    
  инж. Емил Гойчев             
                       директор офис Силистра: 

 
 


