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 Уважаеми господин Атанасов, 

Уведомяваме Ви, че фирма „Ситигаз България” ЕАД, има следното 

инфрастуктурно инвестиционно предложение: 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението:

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”. 

Изграждане на подземeн разпределителeн газопровод от тръби полиетилен висока 

плътност  с налягане на природния  газ 5  bar. от  землището на гр. Силистра, Община  Си-

листра, преминаващ през землището на с. Айдемир Община Силистра и достига до            с. 

Калипетрово Община Силистра Област Силистра чрез изграждане на Разпределителен га-

зопровод (РГ) , Газоразпределителна мрежа (ГРМ) и отклонения към крайните потребители 

от промишления, сектор с налягане на природния газ от 5  bar. до 0,02 bar. и диаметри на 

газопроводите от ф 32 мм. до ф 160 мм. 



Инвестиционното предложение е за ново строителство дейности и технологии 

съгласно изискванията на раздел І и ІІІ от глава шеста на „Закона за опазване на околната 

среда”.  

/посочва се характера на инвест.предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и 

технологии, разширение и/или промяна на произв.дейност, съгл.изискванията на раздел І и ІІ от глава шеста 

на Закона за опазване на околната среда/ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., срок на действие на предложението/ 
2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност /т/год. готова 

продукция/. 

Разпределителният газопровод се полага подземно по селскостопански пътища 

извън урбанизираната територия, и в уличната  мрежа в урбанизирана територия, 

преминава подземно под пътища от Републиканста пътна мрежа и напоителен канал и 

служи за транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи.  

 

Капацитета на газопровода ще е  Qn – 1500  nm3/h, с годишна консумация от                   

Qn – 1 500 000  nm3/год. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:  

           Газопровода 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”, се явява продължение на 

газопровод за Обект: „Газоснабдяване на Община Силистра“, Подобект: „Разпределителен 

газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр. Силистра ТТР 25 В 2013 на 

I, II и III – ти етап,  който е построен съгласно разрешение за строеж № 91 / 18. 10. 2013 г. и 

заповед за допълнение на разрешение за строеж № ЗК-135/19.01.2017 г. на главния архитект 

на Община Силистра.  

 

При  разработването на ПУП - ПП, План - Схеми и работни проекти за 

газопроводите извън урбанизираната  и урбанизираната територия ще се съобразим с 

устройствените схеми и планове по трасето. Газопроводите ще бъдат разположени изцяло 

подземно по селскостопански пътища извън урбанизираната територия, и в уличната  

мрежа в урбанизирана територия, преминава подземно под пътища от Републиканста пътна 

мрежа и напоителен канал и няма да пресичат или граничат с охранителни вододайни зони,  

и др. инфраструктура. 

 

 

4. Местоположение на инвестиционното предложение /населено място, община, 

квартал, землище, поземлен имот, географски кординати, собственост, близост до или засягане на 

защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано 

трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/ 

Инвестиционното предложение обхваща: 

Област Силистра - Община Силистра, гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово  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”  и преминава през ПИ съгласно приложеният 

координатен регистър. Трасето не засяга зещитени територии или местности, както и 

територии за опазване на обекти на културното наследство. Няма трансгранично 

въздействие и не се налага промяна или нова пътна инфраструктура.  

         Разпределителният газопровод основно ще премине  подземно по селскостопански 

пътища извън урбанизираната територия, и в уличната  мрежа в урбанизирана територия, 

преминава подземно под пътища от Републиканста пътна мрежа и напоителен канал. 



 

5. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа; близост до или 

засягане на защитени територии;  защитени зони:  

 
Трасето не засяга елементи на екологична мрежа Натура – 2000 по ЗБР . 

 

6. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и 

експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – 

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 

и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или 

необходимост от изграждане на нови:   
 

За строителството и експлоатацичта на газопроводите не се налага изграждане на 

обслужващи помещения и не се предвижда изграждане на водоснабдителна инсталация, 

използване на подземни или повърхностни води. Няма необходимост от изграждане на 

нови съоръжения или инфрастуктура за обслужване на газопровода. 

 

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното 

третиране:  

 
В процеса на строителство 

При изпълнение на строително-монтажните работи по трасето на газопровода ще се 

емитира незначително количество прах основно при изкопните работи в сервитутната 

ивица на газопровода (в рамките на селскостопанските пътища), депонирането на хумусния 

слой и след това при възстановяването на терена, като концентрацията му до голяма степен 

ще зависи от сезона, през който ще се извършват строителните дейности, климатичните и 

метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото натоварване. За 

намаляване на концентрацията на прах в атмосферата ще се предприемат мерки по 

оросяване на земните маси. 

При експлоатация 

В процеса на експлоатация не се очаква замърсяване на околната среда. Природен 

газ, който преминава през газоразпределителната мрежа няма контакти с въздуха, а от там и 

възможността за въздействие върху него. При нормална работа на газоразпределителната 

мрежа няма да има отделяния на газообразни и аерозолни замърсители.  

 

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), 

предвиден начин за тяхното третиране–локално пречиствателно съоръжение/   

станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност: 

 
Процеса на експлоатация на газоразпределителната мрежа не е свързан с използване 

на вода. Съпътстващите съоръжения мрежата –ГРП, ГЗП и ГЗРТ не се нуждаят от 

оперативен обслужващ персонал. Поддръжката на съоръженията се извършва чрез 

регулярни обходи по трасето на газопроводите и ежемесечни посещения на- ГРП,  ГРТ и  

ГЗРТ за отчитане показанията на измервателните уреди. Именно поради тези обстоятелства 

отпада необходимостта от постоянното присъствие на пресонал, съответно постоянното 

потребление на вода за питейни и битови нужди.   
 

       

 

 



8. Органи, отговорни за одобряването на инвестиционното предложение:

- по ЗООС – РИОСВ Русе.

- по ЗУТ – Общинска администрация Силистра.

   Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за 

Биологичното разнообразие. 

Прилагам: 

• съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата по ОВОС 2 броя екземпляра на настоящото уведомление

на електронен носител, в което е осигурено еднаквост на хартиения и електронния носител.

• карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, карта скица

подходящ мащаб ситуираща имота спрямо землищни граници на населеното място. (от

КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков

материал и др. по преценка на възложителя);

• документи доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини,

район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от

обява) съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата , (ДВ бр. 25/2003, изм. ДВ бр.

3/2006 г.).

Дата:           2017 г.       УВЕДОМИТЕЛ: 

     Д-Р ИНЖ.АЛЕКСАНДЪР КОЖУХАРОВ 

     Председател на СД на„Ситигаз България”ЕАД 


