
Приложение № 2 към чл. 6   
(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп.,  

бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г.,  
в сила от 12.02.2016 г.)             

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I.   Информация за контакт с възложителя:      

1.   (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)  Ситигаз България ЕАД, ЕИК: 
131285259 седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Адам Мицкевич" № 4а,  

2.   Пълен пощенски адрес.   район Връбница, ул. Адам Мицкевич 4а, гр. София  1360, 

3.   Телефон, факс и e-mail.    02 925 9495 / sofia@ citygas.bg    

4.   Лице за контакти:   инж. Емил Гойчев – офис Силистра, ул. „София“ 67,  

тел. 0893 222 564  

 II.   Характеристики на инвестиционното предложение:    

1. Резюме на предложението - Инвестиционното предложение „Газоразпределителна 
мрежа на гр. Силистра  етап  2017 г.  ТТР 25 С 2017“, се явява продължение на изградената 
Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра през периода 2013 – 2016 г. С неговата 
реализация се предвижда, да се създаде възможност, по-голяма част от жителите и 
работещите фирми, държавни и общински организации и служби да се присъединят към 
газоразпределителната мрежа на града и да използват природен газ.   

Мрежата ще се изгради с тръби от полиетилен висока плътност PE 100; SDR11 с 
диаметри ф 32,8х3 с обща дължина 1210,84 м и ф 63х3 с обща дължина 1543,99 м. 
Дълбочината на изкопа ще бъде до 100 см, а неговата широчина 50 см. Сервитутът е 40 см 
симетрично от двете страни на газопровода. На всяко отклонение ще се монтира кран, 
сферичен, полиетиленов за подземен монтаж.  

Новата мрежа ще бъде монтирана по ул.ул. „Драгоман“, „Москва“, „д-р Петър 
Вичев“, „Сава Огнянов“, „Хан Аспарух“, „Плевен“, „София“, „Александър 
Стамболийски“, „Генерал Тошев“, „Петър Мутафчиев“, „31-ви полк“, „Цанко Церковски“ 
и „Ген. Колев“.  

Налягането на природния газ в мрежата ще бъде 0,5 МРа до 0,002 МРа и диаметри 
на газопроводите от ф 32 мм. до ф 63 мм”. 

 2.   Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение – 
инвестиционната програма на дружеството е за изграждане на 129,5 км 
газоразпределителна мрежа на територията на гр. Силистра. С предложения проект се 
предвижда през тази година да бъде доизградена част от газоразпределителната мрежа с 
обща дължина 2754,83 м.   

 3.   (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи 
и одобрени с устройствен или  друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта 
на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения. -  
Инвестиционното предложение за изграждане на газоразпределителна мрежа етап 2017 г. е 
продължение, доизграждане на цялата газоразпределителна мрежа на гр. Силистра, която е 
с обща дължина 129,5 км. Нейното изграждане започна през 2013 г.  

4.   Подробна информация за разгледани алтернативи – Няма друга възможност за 
захранване на потребителите с природен газ по посочените улици.       



5.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството – Предвидените трасета за изграждане се намират 
на територията на града. По време на строителството няма да се използват открити площи 
за складиране на материали или строителни съоръжения.     

 6.   (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните 
процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС – По време на строителството няма да се използват или да се генерират опасни 
вещества включени в приложение № 3 към ЗООС.      

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура – по време на 
строителството и в периода на експлоатация няма да се променя съществуващата пътна 
инфраструктура.      

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване - Изграждането и въвеждането в 
експлоатация на газопровода ще се извърши съгласно изготвената "Технологична 
инструкция за изпълнение на газопровода, приложена към работните проекти.  

Най-общо те включват: трасиране на газопровода; извършване на траншеен изкоп; 
хоризонтално сондиране (при подземното преминаване под съществуващи съоръжения); 
доставка на тръби; изолация на тръбите; полагане в изкопа; заваряване на тръбите; 
частична изолация на заварките; безразрушителен 100% контрол на заварките; изпитване 
на мрежата; зариване на тръбите; маркиране на трасето; свързване с 
газоразпределителната мрежа; държавно приемане на обекта и въвеждане в 
експлоатация. 

 9.   Предлагани методи за строителство – Използват се класически методи за 
строителство на такъв вид обекти. 

Изграждането на обекта ще се изпълни от специализирани строително-монтажни 
екипи в следния технологичен ред по видове работи : 

 Подготвителни работи; 
 Изкопни работи за направа на траншеята  
 Монтаж на газопровода; 
 Полагане в траншеята и заваръчно –монтажни работи по технологичните 

прекъсвания; 
 Засипване на газопровода в траншеята; 
 Вътрешно очистване и продухване на газопровода; 
 Монтиране на линейни спирателни кранове; 
 Изпитване на газопровода; 
 Маркиране на трасето. 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията – По време на строителството на обекта ще се използва основно дизелово 
гориво за строителната механизация и електроагрегатите за заваръчните апарати. По време 
на строителството ще се използва пясък за направа на пясъчна възглавница и защитен слой 
над тръбата.     

По време на експлоатацията ще се транспортира природен газ, съобразно нуждите 
на консуматорите. 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на 
третиране -  

По време на строителството ще бъдат генерирани: 



 Бетон и бетонови изделия код 170101 - 2.07 т.,  
Асфалтови смеси, различни от 170301 – 62,20 т. 
Камъни и почви код 170504 – 128,71 т. 
Полимерни материали код 170203 – 0,0025 т. 
От генерираните бетонови отпадъци 2.05 т ще се използват повторно; 
От асфалтовите смеси 62 т. и 0,0024 т от полимерните отпадъци ще се предадат за 
рециклиране; 
От почвата 42,2 т. ще се използват за обратен насип.  
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване  на отрицателните въздействия 
върху околната среда – По време на строителството няма да се използват и да се 
генерират опасни вещества, които биха оказали отрицателно въздействие върху околната 
среда.  

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство, третиране на отпадъчните води) – Едновременно с изграждане на 
газоразпределителната мрежа ще бъдат направени и сградни отклонения, за захранване на 
отделните потребители. На сградните отклонения ще се монтират спирателни кранове и 
газорегулиращи и замерни табла.      

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 
– Проектът е съгласуван с всички експлоатационни дружества притежаващи и 
експлоатиращи подземна инфраструктура, както и с РС ПБЗН .     

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда – По 
време на строителството и при експлоатацията на газопровода не се очакват замърсявания, 
шум, вибрации или други въздействия оказващи дискомфорт на околната среда. 

16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от 
аварии и инциденти – За предотвратяване на аварии и инциденти е разработен План за 
безопасност и здраве, в който са разписани мерките, които трябва да се вземат и 
действията, които трябва да се предприемат по време на строителството.  Описани са още 
действията, с които се гарантира безопасното преминаване на граждани и МПС през и 
около обекта на строителство. 

 III.   Местоположение на инвестиционното предложение      

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на          
инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и 
антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от 
Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на 
здравна защита, и отстоянията до тях – Трасето на проектираната мрежа преминава в 
платното на улиците, които са публична общинска собственост. Приложена е обща схема 
на засегнатите улици.     

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 
трасето на обекта на инвестиционното  предложение и бъдещи планирани ползватели 
на земи – Трасето не преминава през частна собственост.     

 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове – не е приложимо.     

 4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,          
уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 



минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
и др.; Национална екологична мрежа – В района на строителството няма такива зони . 
Най-близо разположената защитена зона е BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“    

 4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 
природните ресурси – По време на строителството и по време на експлоатацията на 
обекта не се очакват нарушаване качеството на природни ресурси. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение – От 
технологична и икономическа гледна точка най-изгоден вариант за изграждане на 
газоразпределителната мрежа е разработеното предложение.  

 IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):      

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, 
земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, 
почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, 
биологичното          разнообразие и неговите елементи и защитените територии на 
единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие 
от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и 
техните          местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,  вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми – Газопроводът е 
екологично чисто съоръжение. Транспортираният природен газ е в затворена система под 
налягане 0,6 МРа и няма съприкосновение с почвата, водата и въздуха и не оказва 
въздействие върху тях. Изтичането на природен газ е възможно само при авария, но тъй 
като газът е по-лек от въздуха се разсейва във въздушното пространство и не 
представлява екологична опасност за околната среда. 
 Дълбочината на полагане на тръбопровода не е свързана с влияние върху почвата и 
земните недра. Заплануваните дейности с нищо няма да повлияят върху минералното 
разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.  
 Очакваните физични въздействия се свеждат основно до шумови емисии, 
запрашаване на района на СМР, както и емисии от изгорелите газове на ползваните МПС. 
Те ще бъдат ограничени, както в териториален така и във времеви обхват.  
 Съгласно " Наредба за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда 
за линеен обект " /газопровод/ не се изисква хигиенно-защитна зона; 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение - Няма да има 
такова въздействие. Не граничи с елементи от Националната екологична мрежа съгласно 
ЗБР. Зоната на изпълнение на инвестиционното предложение засяга територии в силно 
урбанизирана градска среда.   

 3.  Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) – пряко, 
кратковременно, отрицателно за работниците в зоната на СМР. 

4. Обхват на въздействието географски район; засегнато население; населени места 
(наименование, вид - град,  село, курортно селище, брой жители и др.) – не е 
приложимо.  Работниците в рамките на зоната на СМР    

5.  Вероятност на поява на въздействието – голяма по време на СМР.      

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието – краткотрайно, съгл. 
работния график, необратимо. 



7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в 
инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или 
компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве – Лични предпазни средства за лицата извършващи СМР.      

8.   Трансграничен характер на въздействията – няма.      

 

04.09.2017 г.      инж. Емил Гойчев – ръководител офис Силистра                              


