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ДО 
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
 
 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 
 

от  
 

“Ситигаз България” ЕАД регистрирано по ф.д. № 8631/04 г. на Софийски градски съд, ЕИК: 131285259  
гр. София, ул. "Адам Мицкевич" № 4 А, 

Пълен пощенски адрес: :  гр. Силистра  ул. „Македония” №131. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 0893222564, e-mail - silistra@ citygas.bg 
 
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Председател на съвета на директорите:  

Д-р инж. Александър Кожухаров 

Лице за контакти: инж. Емил Гойчев - тел. 0893222564 
 

УВАЖАЕМИ Д-Р НАЙДЕНОВ, 
 
Уведомяваме Ви, че “Ситигаз България” ЕАД: има следното инвестиционно предложение: 

ОБЕКТ : Газоснабдяване на Община  Силистра  

ПОДОБЕКТ : Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра  Етап  2018 г.  ТТР 25С2018 г. 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
 
1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за 
ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност 
съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС): 
Изграждане на Газоразпределителна мрежа /ГРМ/ в  урбанизираната територия на гр. Силистра, Община  
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 
90 мм”. 
 
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 
свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 
съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, 
газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 
изкопите, ползване на взрив: 

Полиетиленовите газопроводи са предвидени да бъдат положени подземно на дълбочина с покритие 
най-малко 0,8 м над горната образуваща на газопровода. Общата дължина на газоразпределителната мрежа 
на гр. Силистра – етап 2018 г. е в размер на 4891,49 м. 
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 
въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по 
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Инвестиционното предложение за изграждане на газоразпределителна мрежа етап 2018 г. е 
доизграждане на цялата газоразпределителна мрежа на гр. Силистра, която е с обща дължина 129,5 км. 
Нейното изграждане започна през 2013 г. 
 



4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 
посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи 
на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за 
опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова 
или промяна на съществуваща пътна инфраструктура): 

Газопроводите ще преминават в уличното платно, междублокови пространства и тротоари в гр. 
Силистра и обхващат следните улици: ул. „Стефан Караджа“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Цар Шишман“, ул. 
„Д-р Петър Вичев“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Александър 
Стамболийски“, ул. „Ген. Тошев“, ул. „Петър Мутафчиев“, ул. „31-ви Полк“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. 
„Бойка Войвода“, ул. „Ген. Столетов“, ул. „Сава Огнянов“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Д-р Анастас Янков“, 
ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Плевен“, ул. „Ген. Попов“, бул. „Велико Търново“, ул. 
„Опълченска“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Седянка“, ул. „Охрид“, ул. „Балчик“, ул. 
„Тулча“, ул. „Саул Авербух“, ул. „Бойка Войвода“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Искър“, ул. „Тутракан“ и 
ул. „Албена“. 
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 
(включително 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): 

По време на строителството на обекта ще се използва основно дизелово гориво за строителната 
механизация и електроагрегатите за заваръчните апарати. При 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. 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
По време на строителството и при експлоатацията на газопровода не се очакват замърсявания, шум, 

вибрации или други въздействия оказващи дискомфорт на околната среда  
 
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
Генерираните бетонови отпадъци, ще се използват повторно; 

Асфалтовите смеси и полимерните отпадъци ще се предадат за рециклиране; 

Почвата ще се използва за обратен насип; 

8. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден 
обект/водоплътна изгребна яма и др.): 
По време на строителството не е предвидено формиране на отпадъчни води. 
 
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и 
количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 
последствията от тях): 
По време на строителството няма да се използват и да се генерират опасни вещества, които биха оказали 
отрицателно въздействие върху околната среда. 
 
 
 
 
Дата: 04.09.2018 г. 

 
Уведомител: ………………………………… 

(подпис) 
 


