
 

ab0cd  Кратка информация за проект 
Име на проекта: “Газ Римини” 

Страна: България 

№ на проекта: 40857 

Стопански сектор: Природни ресурси 

Обществен/Частен: Частен 

Екологична категория:  

Дата на заседание на Борда  
на директорите: 

23 март 2010 г. 

Статус: Одобрен на ниво концепция. Предстои окончателно 
одобрение, преди разглеждане от борда на банката. 

Дата на публикуване на проектната  
справка на английски език: 
 

18 януари 2010 г. 

Описание и цели на проекта: ЕБВР разглежда възможността за отпускане на 
заем в размер на 30 милиона евро на Ситигаз 
България АД, държател на концесия за развитие и 
управление на газоснабдителна мрежа в регион 
Тракия, България. 90.22% от Ситигаз са под 
контрола на  Gruppo Societa’ Gas Rimini Spa (“Gas 
Rimini”), италианска фирма за комунални услуги в 
сферата на снабдяване и разпространение на газ. 
Целта на проекта е изграждането и 
експлоатацията на  1,700 км газопреносни 
тръбопроводи и свързаната с тях инфраструктура, 
които ще осигурят доставката на газ за над 1,000 
промишлени клиенти, 1,500 търговски клиенти и 
96,000 домашни потребители. Проектът ще 
допринесе за газифицирането на България 
създавайки условия за икономически растеж и 
пазарно развитие на регион Тракия, както и за 
намаляване на дяла на по-малко ефективни и по-
силно замърсяващи горива в енергийния баланс 
на страната.  

Ефект върху развитието 

на пазарната икономика: 

Посредством този проект Банката ще подпомогне, 
както частната инциатива в  газоснабдяването, 
така и либерализацията на газовия пазар в 
България.  По същество проектът ще подпомогне 
една частна фирма да изпълни договора си за 
концесия и да разшири мрежата си за доставка на 
газ. Освен това се очаква проектът да допринесе 
за повишаване на стандартите на корпоративно 
управление в сектора за снабдяване с газ, тъй 
като Ситигаз ще прилага най-добрите 
международни практики в плана си за действие по 
отношение на околната среда, здравето и 
безопасността. 

ЕБВР ще осигури финансиране на Ситигаз, 
държател на концесията. Спонсор на проекта ще 



бъде Gas Rimini, която има дългогодишен опит в 
изграждането и експлоатацията на 
газоснабдителни мрежи в няколко общини в 
Италия.   

Финансиране от ЕБВР: 30 милиона евро 

Обща стойност на проекта: До 125 милиона за изграждането на 
газоснабдителната мрежа в концесионната зона 
на Фирмата.  

Влияние върху 
околната среда: 

Категорията на проекта е В, поради факта, че 
потенциалните отрицателни екологични и 
социални въздействия са специфични за 
територията на обекта, те могат да бъдат лесно 
идентифицирани и да бъдат приложени мерки за 
тяхното ограничаване. Следните фактори са били 
взети под внимание при категоризирането на 
настоящия проект: 

• 1,500 км от 1,700 км обща тръбопроводна 
структура ще се намират в зоната на 
градове или предградия. Извън градовете 
или предградията (строителство на 
зелено) няма да има сегменти от 
тръбопровода, които да са с 40 или повече 
километра непрекъсната дължина.  

• Максималният диаметър на 
тръбопроводите ще бъде 400 мм. 

• Строителният коридор ще бъде с ширина 6 
метра, с изключение на извивките, 
пресечките и т.н., където коридорът се 
разширява незначително  ( максимум 12 
м). 

• 20 км. от тръбопровода пресичат обекти, 
предложени за Натура 2000. Секторите, 
пресичащи обекти от Натура 2000 са били 
анализирани от представители на 
Министерство на околната среда и водите  
(МОСВ). МОСВ е на мнение, че 
строителството  на тръбопровода няма да 
окаже съществено влияние и 
необходимите разрешителни за 
строителство са били получени.  

• В обектите на Натура 2000 не са 
разположени никакви станции за 
компресия/декомпресия или други 
надземни съоръжения.  

• В резултат от проекта няма да има 
преселване или дългосрочно изместване 
на икономически дейности в други райони.  

 



 

В момента се изготвя екологичен и социален 
анализ на проекта. Той ще включва анализ на 
потенциалните въздействия от проекта, както и 
одит на завършените сектори.   
 

Техническо сътрудничество: Няма 

За информация относно възможностите за 
консултантски услуги по проекти, финансирани от 
фондовете за техническо сътрудничество, 
посетете: procurement of consultants. 

Контакти с фирмата: Demis Diotallevi – Финансов директор 
Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. - Rimini, Via 
Chiabrera 34/b - 47900, Italy 

Лице за контакт от ЕБВР: Matteo Colangeli, Водещ банкер по проекта: 
colangem@ebrd.com  

Бизнес възможности: Относно възможности за сътрудничество или 
обществени поръчки свържете се с фирмата-
клиент. 

Общи запитвания: Въпроси по проекта към ЕБВР, които не са 
свързани с доставки: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
е-пощаl: projectenquiries@ebrd.com  

Политика за публична 

информация : 

Политиката за публична информация определя 
начините, по които ЕБВР разпространява 
информация и се консултира със 
заинтересованите страни, за да допринесе за по-
добрата информираност и разбиране за нейните 
стратегии, политики и дейности. 
Текст на политиката за публична информация 

Независима система 

за жалби: 

Независимата система за  жалби е въведена от 
ЕБВР, за да осигури на евентуално засегнатите от 
проект на Банката местни групи механизъм за 
подаване на жалби в Банката, независимо от 
банковите операции. 
Guidelines for Making a complaint and the Rules of 
procedures.   

  
 
 
 

Преводът на проектната справка (PSD) е направен към момента на 

публикуване на английската версия на справката. При промяна във версията на 

английски език, справката на български език не се актуализира.  

 


