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ДО 
ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ 
ДИРЕКТОР НА „СИТИГ АЗ БЪЛГ АРИЯ" ЕАД 
РЕГИОН СИЛИСТР А 
ул. ,,София" №67 
град Силистра 

КОПИЕ: 
Г-Н ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТР А 

КМЕТСТВО СЕЛО АЙДЕМИР 

КМЕТСТВО СЕЛО КАЛИПЕТРОВО 

Относно: Постъпwю в РИОСВ - Русе уведомление за инвестицион.н.о предложение с вх. № АО 
1183/17.03.20172. за „ Отклонение от газоразпределителната мрежа на град Силистра в извън 
wбанизираната територия на град Силистра. село Айдемир и село Калипетрово ", трасето 1ю 
което ще минава през ПИ 66425.514.260, 66425.514.264, 66425.1.601, 66425.1.603. 66425.1.501. 
00895.118.503. 41143.300.1. 00895.119.501. 41143.1.382. 41143.1.403, 41143.1.390, 41143.1.400, 
41143.1.389 на територията на община Силистра 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОЙЧЕВ, 

Във връзка с горецитираното уведомление и на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка µа въздействието върху околната среда - Наредбата за 
ОВОС, приета с ПМС №59/2003г. (дВ, бр.25/2003, изм. и доп., ДВ, бр.12/2016г.), Ви информирам за 
следното: 

1. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 
- ЗООС (дВ, бр. 91/2002r., изм. и доп. бр. 12/2017г.): 

За реализацията на инвестиционно предложение "Изграждане на газоразпределителна мрежа 
на територията на град Cuлt,1cmpa, селата А йдемир и Калuпетрово ", с обща дължина на трасето 
129,Sкм, включваща 4 броя газоразпределителни пункта, газопроводни отклонения за всеки 
потребител на газ и 14 099 съоръжения за включване на консуматорите от промишления, 
обществено-административния и битов сектор, с възложител "Ситигаз" АД, е проведена процедура 
по реда на глава шеста на ЗООС и същата е завършила със съгласувателно Решение № РУ -99-
ПР/2007г. за преценяване на необходимостrа от извършване_ на оценка на въздействието върху 



околната среда на Директора на РИОСВ-Русе. Газоразпределителната мрежа, която е била предмет 
на инвестиционното предложение е разположена на територии, публична общинска собственост, 
представени от съществуващи улици и най-вече тротоарните площи към тях . 

. С настоящото уведомление е заявено разполагане на подземно съоръжение за пренос на 
природен газ от тръби полиетилен висока плътност с налягане на природния газ Sbar., в землището 
на град Силистра, преминаващо през землището на село Айдемир и достигащ до землището на село 
Калипетрово чрез изграждане на· разпределителан газопровод /РГ/, газоразпределителна мрежа 
/ГРМ/ и отклонения към крайните потребители от промишления сектор, с диаметри ца 
газопроводите от 0З2мм до 0160мм. 

За предвидените инвестиционни дейности по изграждането на подземния разпределителен 
газопровод е необходимо изработването на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП
ПП/ за обект, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии, който да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и 
приложено задание за проектиране. ПУП-ПП и необходимостrа от неговото изработване, попада в 
обхвата на т. 9.1 ,Додробни устройствени планове -Планове за застрояване и парцеларни планове 
за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии" от 
Приложение 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми-Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139 (дВ, бр.57/2004г., изм. и доп., ДВ, бр.12/2016г.). 

Предвид изискванията на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, ПУП-ПП подлежи на процедура 
но· преценяване на необходимостта от екологична оценка. 

От друга страна, посоченото инвестиционно предложение попада в категорията дейности и 
съоръжения в обхвата на т. 3, буква „б"- Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла 
вода от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда. 

Във връзка с· горното, изграждането на разпределителния подземен газопровод, представлява 
разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно Приложение 2 на ЗООС, което 
вече е одобрено с Решение № РУ-99-ПР/2007г. и на основание чл.93, ал.1, т.2 на Закона, следва да се 
проведе процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС). 

Съгласно чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционното предложение, ·включено в 
Приложение 1 и 2 на Закона се изисква и изготвяне на самостоятелен план или програм:а, 
компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя ИЛИ· по своя преценка да 
допусне извършването само на една от оценките по· Глава шеста на ЗООС. Отчитайки 

. предвижданията· и обхвата на бъдещия устройствен план, считам за целесъобразно в случая 
прилагането на процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието 
върху околната среда. 

Предвид разпоредбата на чл. 21, ал.2 от Наредбата за ОВОС, за достатьчно основание за 
одобряване на проекта на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура, да се 
счита постановено положително решение в резултат на проведената процедурата по 
преценяване па необходимостта от извършване на оценка па въздействието върху околната 
среда (ОВОС). 

II. По отношепие на изискванията на чл. 31 от Закона за. биологичното разнообразие -
ЗБР (дВ, бр. 77/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015r.): 

Разглежданите поземлени имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла 
на Закона за защитените територии (дВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. бр. 66/2013г.) и/или в границите 
на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената 
защитена зона е BG0000169 „Лудоrорие-Сребърна" за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от 
защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (дВ, бр. 21/2007 г.), която 
отстои съответно на около 1 О 1 О м. 

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбцта за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предло;жения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (дВ, бр. 73/2007г. изм. и доп." ДВ, бр. 94/2012г.), 



инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на защитената зона. 

IV. Процедурни· стьпки, които трябва да предприемете; като възложител на
инвестиционното предложение: 

1. По отношение на изискванията на Глава шеста от ЗООС:
Да подготвите и представите в РИОСВ-Русе, вкл. на ел. носител писмено искане за

преценяване на необходимостта от ОВОС по образец, съгласно Приложение №6 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка ?ю въздействието върху околната среда - Наредбата за 
ОВОС (дВ, бр.25/2003, изм. и доп., ДВ, бр.12/2016г.), към което се прилага: 
- Един екземпляр от информацията по Приложение №2 от същата наредба;

) Информация оmосно обществения интерес, ако такъв е бил проявен. На основание чл.6, ал.9 
от Наредбата за ОВОС, за изясняване на обществения интерес е необходимо: 

• Да поставите съобщение за най-малко 14 дни на своята интернет страница и/или по друг
подходящ начин да оповестите за инвестиционното си намерение, осигурения
обществен достъп до ю1формацията, посочена по-горе и място за изразяване на
становища на заитересувани лица;

• Не по-късно от едновременното внасяне в РИОСВ-Русе, да предоставите копие на
разработената информация по Приложение №2 на община Силистра, кметство село
Айдемир, кметство село Калипетрово с оглед- предоставяне на възможност за достъп до
информацията и изразяване на становища от заинтересувани лица за период не по
кратък от 14 дни.

' 

2. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗЕР:

2.1. Да представите в РИОСВ-Русе информация за преценяване на вероятната степен на
отрицателно въздействие на инвестиционното Ви предложение върху предмета и целите на опазване 
на защитените зони, съгласно Приложения 1 и 2, част Б от наредбата за ОС, включително и на ел. 
носител под формата 'на приложение към информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

На основание чл.1, ал.5 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС №136/13.05.2011г. (дВ, бр.79/2014г.), 
за издаване на решение по преценяване на необходимостта от ОВОС, държавната такса, която е 
необходимо да заплатите е 500лв. 

Заплащането на таксата може да се извърши и по банков път на сметката на РИОСВ-Русе: BG 
30 FINV 9150 3104 2641 05, BIC:FINV BGSF при Първа инвестиционна Банка АД. 

С уважение, 

гр. Русе 7000, бул. ,,Придунавски" №20, п.к. 26, тел.:082/ 820 772; 082/ 820 774;факс:082/ 820 779 
e-mail:riosv@riosv-ruse.org www.riosv-ruse.org 




