
Приложение № 6   към чл. 6, ал. 1     
(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,   

в сила от 12.02.2016 г.) 
ДО  

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ 

РУСЕ  

 

И С К А Н Е 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) 

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

Пълен пощенски адрес: София,1360, ул. Адам Мицкевич 4а 

 Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02 925 9495 / sofia@ citygas.bg   

 Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Д-р инж. Александър 
Кожухаров, Председател на съвета на директорите 

Лице за контакти: инж. Емил Гойчев – офис Силистра, ул. „София“ 67, тел. 0893 222 
564 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,  

    Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на 
гр. Силистра  етап  2017 г.  ТТР 25 С 2017“, което се явява продължение на изградената 
Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра през периода 2013 – 2016 г.  

 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”. 
 

 Проектът за изграждане на газоразпределителната мрежа етап 2017 г. предвижда 
полагане на тръби от полиетилен висока плътност PE 100; SDR11 с диаметри ф32,8х3 с 
обща дължина 1210,84 м и ф63х3 с обща дължина 1543,99 м. Дълбочината на изкопа ще 
бъде до 100 см, а неговата широчина 40 см. Сервитутът е 40 см от двете страни на 
газопровода. На всяко отклонение ще се монтира кран, сферичен, полиетиленов за 
подземен монтаж.  
 



(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно 
предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)  

Прилагам:  

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един 
екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.  

2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до 
информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на 
копие на хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, 
район/райони и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
наредбата.  

3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, 
ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, 
възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от 
възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6.  

4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на 
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител – не е приложимо.  

5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – 
един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител – не е 
приложимо.  

6. Документ за платена такса.  

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 
адрес на електронна поща.  

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 
посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

Дата: 04.09.2017 г.                 Възложител:    …………………………… 
                 /инж. Емил Гойчев/ 


