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  ესავალიש
 
2004 წლის 5 მაისს שეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის ოფისმა მიიღო საჩივარი, 
რომელიც აღძრული იქნა საერთაשორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ  
და ეხება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობის მილსადენის პროექტს საქართველოשი. 
საჩივარשი აღძრული საკითხები ეხება ნავთობის გაჟონვის  שესაძლებელ სოციალურ და 
ბუნებრივ გავლენას ბორჯომის რეგიონის ნატურალურ რესურსებზე. საჩივარשი 
გამოთქმული იქნა שეשფოთება იმის שესახებ, თუ რა უარყოფითი გავლენა ექნება 
მილსადენის მשენებლობას და שესაძლო ნავთობის გაჟონვას ბორჯომის ნიადაგის 
გეოლოგიურ ფენებზე რომელიც არის  ძირითადი წყარო ბორჯომის მინერალური 
წყლების წარმოებისა და მინერალური წყლების წარმოება კი თავის მხრივ არის 
საქართველოს ეკონომიკის მთავარი მრეწველობა. აგრეთვე שეשფოთება იქნა 
გამოხატული ნავთობის მილსადენის მოქმედებისა და שესაძლო გაჟონვის გავლენის 
 ი, როგორიცაა მაგალითადשესახებ სხვა ბუნებრივ რესურსებზე ამ ტურისტულ რეგიონש
ბორჯომი-ხარაგაულის ეროვნული პარკი. ამ საჩივარשი აგრეთვე წამოყენებული  იქნა 
სპეციფიური ბრალდება იმ მოსახლეობის მიერ, რომელიც ცხოვრობს მილსადენის 
ახლოს მდებარე სოფელ ცემשი, ტბასა და სადგერשი. 
 
 ეაფასა ეს საჩივარი 2004 წლის 18-21ש ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის ოფისმაש
მაისს საქართველოשი ვიზიტის დროს.  ჩვენი שეფასება ეყრდნობა ადგილობრივ 
მაცხოვრებლებთან ჩატარებულ საუბრებს. უმეტესად ჩვენ ჩავატარეთ საუბრები 
მოსახლეობის იმ ნაწილთან რომელზედაც მილსადენის მשენებლობას უარყოფითი 
გავლენა არ აქვს და რომლის სახლითაც საჩივარი არ აღძრულა. იმის გამო რომ 
მოსახლეობის უმეტეს ნაწილზე მილსადენის მשენებლობას უარყოფითი გავლენა არ 
აქვს, ჩვენ უარვყავით ფართო მასשტაბით აღძრული საჩივარი, მაგრამ სამი სოფლის 
ტბის, სადგერისა და ცემის მოსახლეობის მიერ საჩივარשი წამოჭრილი საკითხები 
აკმაყოფილების שეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის საჩივრის მიღების კრიტერიუმს1 
და გაცნობიერებული და მიღებული იქნა 2004 წლის 26 მაისს როგორც სამი 
ინდივიდუალური საჩივარი. 
 
ზოგადი ინფორმაცია 
 
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) მთვარი საექსპორტო მილსადენის პროექტი  მოიცავს 
განვითარებას, დაფინანსებას, მשენებლობას და ოპერაციას სისტემისა რათა გადაზიდოს 
გადაუმუשავებელი ნავთობი არსებული ნავთობის სადგურ სანგაჩალიდან ბაქოს 
(აზერბაიჯანი) მახლობლად საქართველოს გავლით ახალ სადგურამდე რომელიც 
აשენებული იქნება ჯეიჰანשი, თურქეთשი, ხმელთაשუა ზღვაზე. 1,760 კილომეტრიანი 
მილსადენი მთელ სიგრძეზე მთლიანად მიწისქვეש ჩაფლული იქნება და გაივლის 
აზერბაიჯანს (442 კილომეტრი), საქართველოს (248 კილომეტრი) და თურქეთს (1,070 
კილომეტრი). მილსადენი გადაზიდავს გადაუმუשავებელ ნავთობს კასპიის ზღვის აზერი, 
ჩირაგი და გუნაשლი ნავთობის სადგურიდან (ცნობილი როგორც ACG სადგური). 
მილსადენის დაგეგმილი მოცულობა დააკმაყოფილებს არსებული ნავთობის მარაგის 
გადაზიდვას და აგრეთვე დამატებით წარმოებას ACG (აზერი, ჩირაგი და გუნაשლი) 
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რომლის მთლიანი მოცულობა იქნება 1 მილიონი ბარელი დღეשი. გეგმის მიხედვით 
მილსადენი მუשაობას დაიწყებს 2005 წლის მეორე ნახევარשი. 
 
პროექტის სპონსორია ბთჯ (BTC) კომპანია, რომელიც שედგება 11 პარტნიორისგან და 
დაარსებული იყო 2002 წლის აგვისტოשი. ბრითიש პეტროლეუმი (BP), რომელიც  არის 
პროექტის ყველაზე დიდი მეპაიე (30.1%), აწარმოებს მილსადენის მოქმედებას. სხვა 
პარტნიორები (მონაწილეობის სიდიდის მიხედვით დიდიდან პატარამდე) არიან SOCAR 
(აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობის კომპანია) (25%)),  UNOCAL (უნოქალი) 
(8.9%)), STATOIL (სტატოილი) (8.7%)), TPAO (თურქეთის ნავთობის კომპანია) 
(6.5%)), Eni (ენი) (5%)), TotalFinaElf (ტოტალფინალელფი) (5%)), ITOCHU (იტოჩუ) 
(3.4%)), INPEX (ინპექსი) (2.5%)), ConocoPhillips (ქონოქოფილიპსი) (2.5%)) და 
Amerada Hess (ამერადა ჰესი) (2.5%)). როგორც მილსადენის ოპერატორი2,  ბრითიש 
პეტროლეუმი (BP) პროექტისა და მשენებლობის ფაზების მეთაურია. პროექტის 
მთლიანი ღირებულება არის 3.6 მილიარდი ამერიკული დოლარი. საერთაשორისო 
საფინანსო კორპორაციის (IFC) წილი ამ პროექტשი არის 250 მილიონი ამერიკული 
დოლარი, 125 მილიონი რომლისაც არის საერთაשორისო საფინანსო კორპორაციის 
საკუთარ ანგარიשზე (ეგრეთ წოდებული ა სესხი (A loan) დამატებით 125 მილიონი 
ამერიკული დოლარი კი სინდიკატური სესხით (ეგრეთ წოდებული ბ სესხის პროგრამა 
(B Loan Program). 
 
მილსადენის ნაწილი, რომელიც საქართველოשი გაივლის, დაიწყება საქართველოსა და 
აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე გარდაბნის რაიონשი და გადაკვეთავს ქვეყნის  שვიდ 
რაიონს (ნახეთ სურათი 1) და დასრულდება ახალციხის რაიონ სოფელ ნაოხრებשი 
თურქეთის საზღვართან. პრეზიდენტის მიერ 2000 წლის ოქტომბერს გაცემული 
განკარგულების თანახმად საქართველოს საერთაשორისო ნავთობის კომპანია 
საქართველოს წარმომადგენელი იქნება. საქართველოს საერთაשორისო ნავთობის 
კორპორაცია ითამაשებს მთვრობის წარმომადგენლის როლს, რომლის საשუალებითაც 
ბთჯ-ს კომპანიას საשუალება ექნება მოითხოვოს  და მიიღოს გარკვეული უფლებები, 
ლიცენზიები, სერთიფიკატები, ნებართვები და  დამტკიცებები პროექტის 
მოქმედებისათვის. სპიე ქაფაგ პეტროფაგის ერთობლივი კომპანიას კი (SPJV)  მიეცა 
უფლება საქართველოს ტერიტორიაზე აწარმოოს საამשენებლო სამუשაოები.. 

                                                 
2 მთლიან მოხსენებაשი ბთჯ კომპანია არის მოხსენებული რეკომენდაციების ნაწილის 
ჩათვლით. მიუხედავად ამისა, მთლიანი პასუხისმგებლობა მიღებული რეკომენდაციების 
განხორციელებისა აწევს ბრითიש პეტორელეუმს, როგორც მილსადენის ოპერატორს. 
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სადგერი, ტბა და ცემი: 
სასმელი წყლის დაბინძურება 
მილსადენის მשენებლობის გამო. 
 ესაძლო ნავთობის გაჟონვისש
გავლენა სოფლის მეურნეობაზე და 
ტურიზმიდან שემოსავალზე. ბთჯ-
სგან  ინფორმაციის უქონლობა. 

ა 

ქვემოთ იხილეთ დეტალები 

მილსადენის მარשრუტი საქართველოს 
ტერიტორიაზე 
წყარო: ბრითიש პეტროლეუმის ბროשურა მილსადენის გვერდით ცხოვრებ
5 

 

eorgia -  საქართველო 
ussia  - რუსეთი 
urkey - თურქეთი 
zerbaijan - აზერბაიჯანი 
rmenia - სასომხეთი 
bilisi -  თბილისი    
digeni - ადიგენი    
ali - ვალი     
khaltsikhe - ახალციხე 
otjomi - ბორჯომი 
akuriani - ბაკურიანი 
salka -  წალკა 
etritskaro - თეთრიწყარო 
ump station one - სატუმბი სადგური ნომერი ერთი 
ump station two - სატუმბი სადგური ნომერი ორი 
ustavi - რუსთავი 
ardabani - გარდაბანი 
arneuli - მარნეული 
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საჩივრები 
 
სოფელ ტბის, ცემის და სადგერის მოსახლეობის მიერ აღძრულ სამივე საჩივარს გასდევს 
საერთო ხაზი: 
 

• მოსახლეობის שეשფოთებულია მილსადენის მשენებლობის  (და რა თქმა უნდა 
 ესაძლოש ი ნავთობის გადაზიდვის) სასმელი წყლით მომარაგებაზეשემდგომש
გავლენის გამო; 

 
• მაცხოვრებლები აგრეთვე שეשფოთებული არიან ნავთობის שემთხვევით 

გაჟონვით და გამოითქვა שიשი მილსადენთან დაკავשირებული 
წინასწარგანზრახული საბოტაჟის გავლენის שესახებ სოფლის მეურნეობასა და 
ტურიზმზე, რომელიც ამ რეგიონის არსებობის ძირითადი წყაროა; 

 
• და ბთჯ-ს კომპანიის მიერ მოსახლეობასთან  ურთიერთობის უკმარისობა. 

 
განმცხადებლებმა აგრეთვე აღძრეს საკითხი მიწის უფლებების, სათიბ მინდვრებთან 
მიდგომის და მიწასთან დაკავשირებული კომპენსაციის שესახებ, რომელიც პირველად 
უნდა იყოს განხილული მიწათმფლობელთა უფლებების დამცველ ასოციაციიასთან 
და/ან ბთჯ-ს კომპანიის საჩივრის განხილვის მექანიზმის საשუალებით. დამატებითი 
საკითხი იმის שესახებ, მოსახლეობისათვის ხელმოსაწვდომი არ არის ბთჯ-ს კომპანიაשი 
 ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის პასუხისმგებლობისש აოთა სია, არისשესაძლო სამუש
ფარგლებს გარეთ. 
 
 რომლებმა და უსაფრთხოებისשეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის თანამש
დამოუკიდებელმა ინჟინრებმა განიხილეს საჩივრები პროექტისა და მასთან 
დაკავשირებული სხვადასხვა დოკუმენტების განხილვის საשუალებით  და 2004 წლის 
ივლისשი საქართველოשი ვიზიტის დროს ჩატარებული გამოკვლევების საფუძველზე.  
 
 ეფასებაש ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენისש
 
სოფლის მოსახლეობა שეשფოთებულია სასმელი წყლის ვარგისიანობით როგორც ეხლა, 
მשენებლობის დროს ასევე שემდგომשი, მილსადენის მუשაობისას. როგორც ჩანს, სოფელ 
ტბა და ცემისათვის სასმელი წყლის დაბინძურების שესაძლებლობა ბევრად ნაკლებია 
სასმელი წყლის პირველადი წყაროების ადგილმდებარეობის გამო. სოფელ 
სადგერისათვის სასმელი წყლის დაბინძურების שესაძლებლობა ოფრო მაღალია, რადგან 
სასმელი წყლის პირველად წყარო პირდაპირ არის დაკავשირებული მდინარე 
ბორჯომელასთან რომელსაც მილსადენი კვეთავს. დადებითი მოქმედება იქნება თუკი 
სასმელი წყლის ხარისხი სამივე სოფელשი მუდმივად שემოწმდება ბთჯ-ს პროექტის 
გარემოს დაცვის დამოუკიდებელი მრჩევლის მიერ. აგრეთვე ძალიან მნიשვნელოვანია ამ 
სოფლების სასმელი წყლის ყველა მიმწოდებელი წყაროების დამოუკიდებელი 
 ემოწმება, რადგანაც არის განსხვავება ბთჯ-სა და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერש
მდგომარეობის שეფასებათა שორის.   
 
ბორჯომის რეგიონი მდიდარია მინერალური წყაროებითა და უმשვენიერესი 
სანახაობით. ამ რეგიონის მოსახლეობა კი ეკონომიკურ სიდუხჭირეს განიცდის და 
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ცდილობს სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის მაქსიმალურად გამოყენებას 
 ეღავათიანიש ი სიტუაცია ბევრადשი, სადგესა და ცემשემოსავლისათვის. სოფელ ტბაש
იქნებოდა თუკი ბთჯ-ს კომპანია უფრო მეტი მგრძნობიარეობას გამოიჩენდა 
მოსახლეობის მიმართ და მოსახლეობას ნათლად აუხსნიდა მათზე მილსადენის 
მשენებლობისა და მოქმედების გავლენას. განსაკუთრებით კი გარემოს დაცვისა და 
სოციალური გავლენის שეფასების שესახებ კონსულტაციებთან დაკავשირებით 
 ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის ოფისმა დაადგინა, რომ უფრო მოხერხებულიש
ახსნა-განმარტებები ბევრად უკეთესი იქნებოდა მივიღებთ რა მხედველობაשი 
მოსახლეობის მიერ მომავალשი שესაძლებელ სასმელი წყლის მარაგשი ნავთობის 
გაჟონვის გავლენის აღქმას. 
 
აგრეთვე ჩანს, რომ  ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ძნელია ბთჯ-ს კომპანიასთან 
დაკავשირება ტელეფონით, წერილით ან პირადად. ბთჯ-ს კომპანიასა და მოსახლეობას 
 ორის  ნდობის გაზრდისათვის საჭირო იქნება ბთჯ-ს კომპანიის მიერ მოსახლეობასთანש
უფრო გამიზნული და שინაარსიანი კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაზიარება სასმელი 
წყლის მარაგისა და რაოდენობის დამოუკიდებელ שემოწმებებთან ერთად.  ეს აგრეთვე 
უზრუნველყოფს ინფორმაციის არსებობას სასმელი წყლის ხარისხის שესახებ,  
ინფორმაციისა რომელიც ორივე მხარისათვის სანდო და მისაღები იქნება. 
 
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილשი უფრო დაწვრილებითაა მოცემული თითოეულ საჩივარשი 
წამოჭრილი საკითხები. 
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 ეფასებაש ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის მიერ საჩივართაש
 

საჩივარשი წამოჭრილი 
საკითხები ბთჯ-ს პერსპექტივა שეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის 

დასკვნები და რეკომენდაციები 
სოფელ ტბასა და ცემשი 
მილსადენის მשენებლობის 
დაწყებისთანავე სასმელი 
წყლის მარაგის ხარისხი და 
სიწმინდე გაუარესდა, რამაც  
წყალი დასალევად უვარგისი 
გახადა და ამანკი თავის მხრივ 
უარყოფითად იმოქმედა 
ტურიზმზე. 

• სპიე ქაფაგ პეტროფაგმა გამოიძია წყლის 
დაბინძურების საკითხი. მათ დაადგინეს, 
რომ სამივე სოფლის მოსახლეობას აქვს 
ალტერნატიული სასმელი წყლის მარაგი, 
რომელიც არაა დაბინძურებული. 

• მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომია 
რამოდენიმე წყარო, რომელიც שეიძლება 
ჩაითვალოს სასმელი წყლად (ანდეზითის 
რეზერვუარשი არსებული წყლის 
ჩათვლით) და წყლის მარაგი, რომელიც 
დაბინძურებულია, არ წარმოადგენს 
სასმელი წყლის ერთადერთ წყაროს 
ტბა/ცემი/სადგერისათვის. 

• მოსახლეობამ უარი განაცხადა 
 ეთავაზებულ ფილტრაციასა და წყლისש
ქლორინით გაწმენდაზე და მოითხოვა 
ახალი 4 კმ-იანი სასმელი წყლის მილების  
გაყვანა მილსადენის დერეფნის მაღლა 
მდებარე წყაროებიდან წყლით 
მომარაგებისათვის. 

• 2003 წელს მოსახლეობის წერილი ახალი 
მილსადენის მოთხოვნის שესახებ 
გაეგზავნა სპიე კაფაგ პეტროფაგს მაგრამ 
იმ დროს ეს მოთხოვნა აღქმული იქნა 
როგორც ერთ-ერთი მოთხოვნა 
ადგილობრივ მოსახლეობაשი დაბანდებისა, 
მოსახლეობაשი, რომელიც მდებარეობდა 2 
კმ-იანი ზონის გარეთ და ამის გამო ამ 
მოთხოვნას ფორმალურად უარი ეთქვა.  

 ეთანხმების მრჩეველმა/ომბუცმენმაש •
დაადგინა, რომ სოფელ ცემის წყლის 
მარაგი დაბინძურებული იქნა 
მשენებლობის გამო (იხ. დანართი 1). 

 ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენისש •
ოფისმა აღმოაჩინა გაურკვევლობა ტბის, 
ცემისა და სადგერის წყლით 
მომარაგებისა და მზარდი שიשი 
მომავალשი წყლის მარაგის שესაძლო 
დაბინძურების שესახებ. שეთაბხმების 
მრჩვლის/ომბუცმენის რჩევაა, რომ 
მשენებლობის მიერ გარემოს 
დაბინძურების საფუძველზე ბთჯ-ს მიერ 
ჩატარდეს ოთხი სოფლის (პატარა 
ცემის, ლიბანის, დიდი ცემისა და პატარა 
რკინიგზის ახლო დასახლების) 
 .ემდგომი ანალიზიש

• ბთჯ-ს გარემოს დაცვისა და საერთო 
სოციალურ ვალდებულებათა რეესტრשი 
არის რამოდენიმე სპეციფიური 
კონტროლის ვალდებულებები, 
რომლებიც როგორც ჩანს არ 
 ესრულებულა (განსაკუთრებით კიש
H14, I21, I22  და აგრეთვე שემდგომი I 
ჯგუფის ვალდებულებები). 

• ბთჯ-ს  კომპანია დათანხმდა 
მოსახლეობის მიერ მოთხოვნილ  4 კმ-
იან წყლის ახალი მილების გაყვანაზე; 
როგორც კი ამინდი საשუალებას 
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საჩივარשი წამოჭრილი 
საკითხები ბთჯ-ს პერსპექტივა שეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის 

დასკვნები და რეკომენდაციები 
• 2004 წლის ივნისשი მოსახლეობის მიერ 

გზის გადამკეტი დემონსტრაციების 
ჩატარების שედეგად  ბთჯ-ს  კომპანია 
დათანხმდა 4 კმ-იან წყლის ახალ მილებზე. 

მისცემს, მილების გაყვანა 
 ესრულებული იქნება IDC კომპანიისש
მიერ. სამუשაოების დამთავრება 
გამიზნულია  2004 წლის აგვისტოს 
ბოლოსათვის. 

 ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენისש •
რეკომენდაციაა რომ წყლის მილების 
გაყვანა שემოწმებული იქნას და 
მოსახლეობის რეაქციას რეაგირება 
გაუკეთოს გარემოს დაცვის 
დამოუკიდებელმა მრჩეველმა (IEC) მის 
   .იשემდეგ მოხსენებაש

 ფოთება გამოთქმულია (1)שეש
ტურიზმზე, სოფლის 
მეურნეობასა და სასმელი 
წყლის  მარაგზე ნავთობის 
გაჟონვის უარყოფითი 
გავლენის გამო; (2) 
ბორჯომის რეგიონის 
რეპუტაციაზე გავლენა 
ნავთობის გაჟონვის 
 ინაც კიשი, მაשემთხვევაש
როდესაც ნავთობის გაჟონვა 
კონტროლის ქვეשაა; (3) 
მილსადენის წინააღმდეგ 
მიმართული ტერორისტული 
აქტი; (4) მილსადენის 
უსაფრთხოების საერთო 
გარანტიების გამო. 
 
მოსახლეობის მიერ ბთჯ-ს 
კომპანიის მიერ ჩატარებული 

• ბთჯ-ს მილსადენი დაგეგმილია 
საერთაשორისოდ აღიარებული 
ტექნიკური, გარემოს დაცვისა და 
სოციალური კოდის სტანდარტების 
თანახმად, განსაკუთრებით კი  

       ASME B31.4 რომელიც მოიცავს  
      მილსადენის მარשრუტს,  
      ჰიდრავლიკურ კონსტრუქციას,  
      სტრუქტურულ სიმაგრეს, 
      კონტრაქტის სპეციფიურობას და  
      გაჟონვის დროზე აღმოჩენას. 
• ნავთობის გაჟონვის שემთხვევაשი 

მოქმედების ამომწურავ გეგმაზე მუשაობა 
თითქმის დამთავრებულია და გახდება 
მასპინძელი ქვეყნის שეთანხმების ნაწილი. 
ამ გეგმაשი שედის მილსადენის საუკეთესო 
დონეზე მოვლა, მის გარשემო არსებული 
ტერიტორიისათვის თვალყურის დევნება 
რათა რაიმე საשიשროება მესამე მხრიდან 
მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. სოფლები

 ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენისש •
რეკომენდაციაა, რომ სასმელი წყლის 
მომარაგების წყაროების שესახებ 
არსებული გაურკვევლობის გამო 
(იხილეთ ზემოთმოყვანილი მასალები) 
ბთჯ-ს კომპანიამ ნავთობის გაჟონვის 
 ი მოქმედების გეგმა უნდაשემთხვევაש
განიხილოს ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან ერთად და თუკი 
საწიროება მოითხოვს, שეასწოროს 
მექმედების გეგმა.  

 ეთანხმების მრჩეველს/ომბუცმენსש •
ესმის მოსახლეობის שეשფოთება 
ტერორისტულ 
აქტებთან/აქტიურობასთან 
დაკავשირებით და ბთჯ-ს მოუწოდებს 
რათა გააგრძელოს წინა პლანზე წასწიოს 
უსაფრთხოების שესახებ უფრო მეტი 
ინფორამციის მიწოდება 
მოსახლეობისათვის მილსადენთან
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საჩივარשი წამოჭრილი 
საკითხები ბთჯ-ს პერსპექტივა שეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის 

დასკვნები და რეკომენდაციები 
გამოკვლევების ურწმუნობა 
ან ბთჯ-ს კომპანიის მიერ 
ჩატარებული გამოკვლევების 
 ესახებ ინფორმაციისש
უქონლობა ნავთობის 
გაჟონვის ჰიდროლოგიურ 
გავლენის ან  მოქმედების 
დაგეგმვის პროცესის שესახებ.   

მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. სოფლები 
ტბა, ცემი და სადგერი მდებარეობს 
ბუნებრივად მგრძნობიარე ბორჯომის 
ზონაשი. ბთჯ-ს კომპანიის თანახმად 
საკმაოდ სრული მიწის ზედა და მიწის 
ქვეשა უსაფრთხოების ზომებზე მუשაობა 
თითქმის დამთავრებულია. ამ ზომების 
მიღება მინიმუმამდე שეამცირებს 
საბოტაჟის שესაძლებლობას. ამ ზომებשი 
 ედის დღეს დღეობით არსებულიש
საუკეთესო ტექნოლოგია და მილსადენის 
ტერიტორიის რეგულარული 
პატრულირება. ეს ზომები שეთანხმებული 
იქნება მთავრობის სათანადო 
სამინისტროებსა და რაიონულ 
ხელმძღვანელობასთან. 

• ნავთობის გაჟონვისა და ნაიდაგისა და მისი 
ზედაპირის  დაზიანების שესაძლებლობა 
ძალიან მცირეა.  

• ბთჯ-ს კომპანიამ აღნიשნა, რომ 
უსაფრთხოებისა და დამცველი ზომების 
საჯაროდ გაზიარება 
არადამაკმაყოფილებელი იყო და  
ბთჯ-ს ოპერაციების  საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის მენეჯმენტის გეგმა 
მუשავდება, რომელიც სულ ცოტა ხანשი 
დასრულდება და მისი ნაწილი იქნება 
მოსახლეობასთან კონსულტაცია 
ნავთობის გაჟონვის שემთხვევაשი 
მოქმედების გეგმის שესახებ. 

 

მოსახლეობისათვის მილსადენთან 
დაკავשირებით და ინფორმაციის 
მიწოდება უნდა მოხდეს שესაბამისობისა 
და თანამონაწილეობის ფონზე.     
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საჩივარשი წამოჭრილი 
საკითხები ბთჯ-ს პერსპექტივა שეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის 

დასკვნები და რეკომენდაციები 
ბთჯ-ს კომპანიასთან 
არადამაკმაყოფილებელმა 
ურთიერთობამ და 
ინფორმაციის უქონლობამ 
მოსახლეობაשი გამოიწვია 
დიდი უნდობლობა.  

• ნავთობის გაჟონვის שემთხვევაשი 
მოქმედების გეგმის დასრულებისთანავე 
ინფორმაციის საჯაროდ გაზიარების 
პროცესი ამუשავდება. ტბა, ცემი და 
სადგერი ამოცნობილი იქნა როგორც 
დამატებით კონულტაციებשი 
დაინტერესებული  მოსახლეობა.   

• სოფელი ტბა და ცემი დამოკიდებული 
არიან მილსადენის მשენებლობის 
დერეფნის ახლოს არსებულ სასმელი 
წყლის მარაგზე. აგრეთვე ეს სამი 
სოფელი დამოკიდებულია ტურიზმზე და 
ამას წინა ხაზზე უნდა წამოეწია ამ 
სოფლებთან კონსულტაციები გარემოს 
დაცვისა და სოციალური გავლენის 
 ,ეფასების დაგეგმვისש
კონსულტაციებისა და საჯარო 
განხილვისას.  

 ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენისש •
რეკომენდაციაა რომ ბთჯ-ს მილსადენის 
მონიტორინგი ჩატარდეს გარემოს 
დაცვის დამოუკიდებელი მრჩევლის 
მიერ  და განსაკუთრებული ყურადღება 
დაეთმოს ტბას, ცემსა და სადგერს 
მომავალი ნავთობის გაჟონვის 
 ი მოქმედების საერთოשემთხვევაש
გეგმის საჯარო განხილვის დროს. 
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დასკვნა 
 
 სა და დაბნეულობასשიש ეთანხმების მრჩეველი/ომბუცმენი აცნობიერებს მოსახლეობისש
ბთჯ-ს მილსადენის მשენებლობასა და მოქმედებასთან  დაკავשირებული რისკის שესახებ, 
განსაკუთრებით კი ნავთობის გაჟონვასა და მიწისქვეשა წყლების დაბინძურებასთან 
დაკავשირებით. ეს שეשფოთება გაიზარდა მას שემდეგ რაც ცხადი გახდა რომ 
მשენებლობისას სასმელი წყალი დაბინძურდა. ჩვენი שეფასება იძლევა שემდგომ 
 :ესაძლებლობებს წამოჭრილ საკითხთა გადასაწყვეტადש
 

• ბთჯ უკვე დათანხმდა რომ გააუმჯობესოს არსებული სასმელი წყლის 
მომარაგების ინფრასტრუქტურა, რომელმაც უნდა გააბათილოს  მשენებლობის 
გამო სასმელი წყლის მარაგის שემდგომი დაბინძურების საკითხი.  

 
• ბთჯ-ს კომაპნიასა და მის კონტრაქტორებთან ერთად მოსახლეობა აქტიურად 

უნდა ჩაებას სასმელი წყლის წყაროებისა და მომარაგების שესწავლის საკითხებשი 
რათა უკეთესად იქნას გაგებული მიწისქვეשა წყლის დაბინძურების 
 ი. ესשემთხვევაש ესაძლო ნავთობის გაჟონვისש იשესაძლებლობა მომავალש
პროცესი שეიძლება გამოყენებული იქნას ნავთობის გაჟონვის שემთხვევაשი 
მოქმედების გეგმის უკეთესად გაცნობიერებაשი. 

 
ორივე שემთხვევაשი ამ ზომების მოქმედების წარმატებას  ღიად და ერთობლივად 
თვალყური უნდა ადევნოს დაინტერესებულმა მოსახლეობამ ბთჯ-ს კომპანიასთან 
ერთად. 
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დანართი I 
 
 ო მოხსენებაשეფასების საანგარიש ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენისש
ცემשი წყლის დაბინძურებასთან დაკავשირებით  
 
 ემფასებელთა ჯგუფი ეწვია საქართველოს რათა ადგილზე ჩაეტარებინა გამოძიებაש
საჩივარשი აღძრული იმ საკითხის שესასწავლად, რომ მილსადენის მשენებლობის გამო 
სოფლების სასმელი წყლის მარაგი დაბინძურდა და ამით მაცხოვრებელთა ცხოვრება 
გაუარესდა. აგრეთვე დაბინძურებამ უარყოფითი გავლენა იქონია ზაფხულის 
ტურისტულ სეზონზე. წყლის ნიმუשი აღებული იქნა ერთ ერთი მაცხოვრებლის 
სამზარეულოს ონკანიდან. წყალი ამღვრეული იყო და არ დალექილა ინტერვიუს 
განმავლობაשი (რომელიც დაახლოებით ერთი საათი გაგრძელდა). მოსახლეობამ 
გვაცნობა, რომ წყლის ამღვრევა მოჰყვა დიდ წვიმას დაახლოებით 4 კვირის წინ. 
მოსახლეობამ აგრეთვე გვითხრა, რომ წყალი ჩვეულებრივად უნალექოა თუმცა 
ხანდახან წყალი მღვრიე ყოფილა, მაგრამ ჩვეულებრივად ეს ხდებოდა წვიმის שემდეგ და 
ისიც მხოლოდ დროებითად.  
 
მოსახლეობამ שემფასებელთა ჯგუფს უჩვენა ცემის წყლის მარაგის ადგილმდებარეობა 
(და სოფელ ტბის שესაძლებელი წყლის მარაგის ადგილმდებარეობა), რომელიც 
მდებარეობს ანდეზითשი (სურათი 2). წყარო მიმართულია ბეტონის მიმღებ 
ნაგებობამდე და שემდეგ კი მიემართება დახურულ რეზერვუარשი. რეზერვუარის 
გვერდით მდებარეობს წყლის გადამამუשავებელი მოწყობილობა, რომელიც ხმარებიდან 
გამოსულია. 
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რათი 2 - წყაროები, რეზერვუარი და ძირითად მარשრუტს שორის  არსებული 
ილები.  გლობალური ადგილმდებარეობის სისტემების (GPS) გამოყენებით 
ვენებია სადგერი (ადგილმდებარეობა 01), ცემი (ადგილმდებარეობა 02), 
ეზითის რეზერვუარი და ადგილობრივი წყარო, აგრეთვე ნაჩვენებია ანდეზითის 
ზერვუარის აღმა გადამკვეთი ხევი (ხევი 2X). 

1  - ადგილი 01 
2 - ადგილი 02 
gveri - წაღვერი 

kuriani - ბაკურიანი 
ter reservoir - წყლის რეზერვუარი 
ter source -  წყლის მარაგი 
kvari - ჩკვარი 

ek X - ხევი X 
ek2 X - ხევი2 X 
 km – 1,5 კმ 
S  map detail -  რუქის დეტალები გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის  
                         სისტემების (GPS) გამოყენებით. 

ტბა 

ცემი 

ანდეზითის 
რეზერვუარი 
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წყლის მიმართულების שეცვლის ადგილას წყარო ამღვრეული იყო ცემשი ნაჩვენები 
ნიმუשის მსგავსად. სურათი 3 გვიჩვენებს წყლის ამღვრეულობას მიმღებ ნაგებობასთან. 
 

 
 
სურათი 3.   ანდეზითის რეზერვუარის მიმწოდებელ წყაროשი ამღვრეული წყალი. 
 
ამ სურათשი გარკვევით არ ჩანს, მაგრამ ამ ადგილის ამსახველი სხვა სურათებשი 
 ესამჩნევია თიხის მაგვარი ნალექი რომელიც ეთანხმება წყაროს აღმა არსებულש
მნიשვნელოვან ეროზიას. სურათი 4 აჩვენებს წლის ნაკადს, რომელიც שედის 
რეზერვუარის მიმღებ ნაგებობაשი. სურათი გვიჩვენებს ნალექს და აგრეთვე მცდელობას 
იმისა, რომ ნალექის რაოდენობა კონტროლის ქვეש იქნას აყვანილი გეო-ტექსტილური 
მემბრანის ფილტრების საשუალებით.  
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სურათი 4.  ანდეზითის რეზერვუართან არსებული წყლის მიმღები ნაგებობა 
 
 ნა, რომ რეზერვუართან მიმავალი წყლის მილიשემფასებელმა ჯგუფმა აღნიש
დაზიანებული იყო  წყალსადინართან გზის გადაკვეთის დასავლეთ მხარეს (ეს გზა 
გამოყენებულია ბთჯ-ს მილსადენის მשენებლობასთან მისასვლელად). ამდაგვარად 
გზიდან და სხვა ახლომახლო ადგილებიდან მომდინარე ჭუჭყი დააბინძურებს 
რესერვუარის მარაგს. 
 
 ემფასებელთა ჯგუფმა დაათვალიერა დაახლოებით 2 კმ-ის მანძილი დაწყებულიש
მიმღები ნაგებობიდან წყაროს პარალელური გზის გავლით წყაროს გადაკვეთამდე, 
რომელიც აგებული იყო ბთჯ-ს მილსადენისათვის (სურათი 5). გადამკვეთ ადგილს არ 
გააჩნია ნალექის გამკონტროლებელი მექანიზმი რომელიც მשენებლობის ადგილიდან 
წყლის ნალექის რეზერვუართან ჩატანას שეაჩერებს. გადაკვეთის ადგილის ქვემოთ 
მდებარეობს שედარებით მცირე არხი, რომელიც მანიשნებელია იმისა, რომ დიდი 
წვიმიანობის დროს მისასვლელი გზა მთლიანად ქყლის ქვეש აღმოჩნდება. დაღმა 
მიმავალ წყალს ნალექის გამო ფერი აქვს שეცვლილი.   
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სურათი 5. კალაპოტთან გზის გადაკვეთის ადგილი - ანაზეთის რეზერვუარის 
ახლოს 
 
იუ-არ-ესმა (URS) ბთჯ-სათვის ჩაატარა რიგი ანალიზები როგორც ნავთობის გაჟონვის 
 ი მოქმედების გეგმის დოკუმენტის 4542R/45726-021-784 –My 2003 მე-4שემთხვევაש
თავის ნაწილი. ბორჯომის რეგიონისათვის ალტერნატიული წყლის მარაგის წინასწარმა 
გამოკვლევამ ამოიცნო სოფლებისათვის წყლის მიმწოდებელი წყაროები. ამოცნობილი 
იქნა რომ: 
 
ანდეზითის (90%) წყლის წყაროა მდინარე კუმისკი, რომელიც მდებარეობს რაიონიდან 
დაახლოებით 2 კმ-ს მანძილზე. პატარა წყარო წყლით ამარაგებს ბეტონის მცირე 
რეზერვუართან მცხოვრებ 5 ოჯახს. მოხსენება ნავთობით წყლის მარაგის 
დაბინძურების რისკს აფასებს როგორც 0.04, რომელიც დაფუძნებულია დაბინძურების 
0.40-ით  שეფასების שესაძლებლობაზე. 
 
ციხისჯვარს წყალი ეწოდება 4 წყაროდან, რომლებიც მდებარეობს მილსადენის ზემო 
მიმართულებით. მოხსენება ნავთობით წყლის დაბინძურების რისკს აფასებს როგორც 
0.04, რომელიც დაფუძნებულია დაბინძურების 0.20-ით  שეფასების שესაძლებლობაზე.   
 
სადგერს წყალი ეწოდება ადგილობრივი წყაროდან და მდინარე ბორჯომულასთან 
მდებარე  ჭიდან. მოხსენება ნავთობით წყლის დაბინძურების რისკს აფასებს როგორც 
0.6, რომელიც დაფუძნებულია დაბინძურების 1.0-ით שეფასების שესაძლებლობაზე. 
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პატარა ცემის, ლიბანის, დიდი ცემისა და პატარა რკინიგზასთან დასახლების სასმელი 
წყლით მომარაგების წყაროა საქაჩავის წყაროები რომლებიც მდინარე ბორჯომულას 
ზემოთაა, ბუნებრივად მარაგდება და არ აქვს ჰიდავლიკური კავשირი მიწისქვეשა 
წყლებთან რომელსაც ამაღლების გამო שეიძლება კონტაქტი ჰქონდეს მილსადენიდან 
გაჟონილ სითხეებთან.  მოხსენება აღნიשნავს, რომ ზაფხულის დროს დიდ ცემს წყალი 
 .ეიძლება მიეწოდოს სხვა წყაროებიდან, რომლებიც ჯერ-ჯერობით ცნობილი არ არისש
მოხსენება ამაზე ლაპარაკობს საქაჩავი წყაროების ადგილმდებარეობის გამო, რადგანაც 
ამ დასახლებისათვის მილსადენის გაჟონვის שემთხვევაשი სასმელი წყლის მარაგის 
დაბინძურების שესაძლებლობა არის ნოლი. 
 
სოფელ ტბას სასმელი წყალი ეწოდება ადგილობრივი წყაროდან საქაჩავის წყაროების 
მსგავსად. სოფელი ტბის სასმელი წყლის მარაგის დაბინძურების שესაძლებლობა არის 
ნოლი. 
 
მიუხედავად იმისა, რომ იუ-არ-ეს-ის (URS) მოხსენება აჩვენებს, რომ ცემის წყლის 
მარაგი არ არის დაკავשირებული იმ რეზერვუართან, რომელსაც ნავთობის გაჟონვის 
 ,(ენებლობისას  დაბინძურებისשან მ) ესაძლებლობა აქვსש ედეგად დაბინძურებისש
საბუთი არის იმისა, რომ ეს წყალი დაბინძურებული იყო. ის ფაქტი, რომ მოსახლეობამ 
 ეფასების ჯგუფი მიიყვანა ანდეზითის რეზერვუართან, აჩვენებს, რომ წყლისש
მიწოდება (და ალბათ  “წყაროებისა, რომლებიც ჯერ ცნობილი არაა”)  ხდება ამ 
რეზერვუარიდან. 
 
იუ-არ-ეს-ის (URS)  მოხსენების სურათი 1.1 აჩვენებს, რომ საქაჩავის წყაროები მე-4 
ნაწილשი ამოცნობილი დასახლების სამხრეთით მდებარეობს და שესაძლებელია, რომ 
ამწყაროებიდან გამომავალი მილსადენი გასდევს რელსებს. 
 
სურათი 5 აჩვენებს, რომ რელსები მიდის ბაკურიანამდე და ანდეზითამდე და ამგვარად 
ანდეზითის რეზერვაურთამ მისასვლელი მარשრუტია. שესაძლებელია რომ როდესაც  
წყლის გადამამუשავებელი სადგური მუשაობდა, მისი მოცულობა აკმაყოფილებდა ასეთი 
მილსადენისათვის წყლით მომარაგებას. მაგრამ, ש აფესბის ჯგუფმა ვერ დაადგინა თუკი 
ასეთი მილსადენი არსებობს. თუკი ვიგულისხმებთ, რომ ფაქტი იმისა, რომ 
ანდაზეტისათვის მიწოდებულ წყლის მარაგის 90% -ის წყარო მდინარე კუმისკა არის, 
არის მართალი, მაשინ ეს წყარო ანდაზეთის რეზერვუარს გვერდს უვლის. 
 
საბოლოოდ, ბთჯ-ს გარემოს დაცვისა და საერთო სოციალურ ვალდებულებათა 
რეესტრשი არის მთელი რიგი ნალექიანობის გაკონტროლების ვალდებულებანი, 
რომლებიც როგორც ჩანს არ שესრულებულა, განსაკუთრბით კი H14, I21, I22  და 
აგრეთვე I სერიის ვალდებულებანი. 
 
 ეგვატყობინა, რომ მათ გაჰყავთ ახალი მილსადენიש ემოწმების დროს ბთჯ-მש
ანდაზეთის რეზერვუარსა და მილსადენის აღმა მდებარე წყაროს שორის, რომელიც 
მთლიანად გამორიცხავს წყლის მარაგის დაბინძურებას ნავთობის გაჟონვის שედეგად 
როგორც ბთჯ/სკმ მשენებლობის პერიოდשი, აგრეთვე ნავთობის მილსადენის მუשაობის 
დროს.  
 
აგრეთვე რეკომენდირებულია რომ იუ-არ-ეს-მა (URS) ჩაატაროს שემდგომი ანალიზები 
ოთხი სოფლისათვის (პატარა ცემის, ლიბანის, დიდ ცემისა და პატარა რკინიგზასთან 
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დასახლებისათვის)  მიმწოდებელი წყლის მარაგისა, რომელიც დაფუძნებული იქნება 
მשენებლობის გამო წყლის დაბინძურების საბუთზე. שეამოწმოს მოხსენება, რათა 
დარწმუნებულნი იყვნენ იმაשი, რომ ნავთობის გაჟონვისაგან წყლის მარაგის დაცვის 
მენეჯმენტის დოკუმენტები სინამდვილეს ეთანხმება. 
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დანართი II 
 
 ეთანხმების მრჩევლის/ომბუცმენის მიერ ადგილზე ჩატარებულიש
გამოკვლევის მოხსენება ნავთობის გაჟონვასთან დაკავשირებით  
 
ნავთობის გაჟონვის მენეჯმენტი 
 
იმ שემთხვევაשი, თუკი მილსადენი დაზიანდება (მაგალითად, გაიბზარა ან გატყდა), 
მილსადენიდან ნავთობი გადმოიღვრება; არის שესაძლებლობა  საკმაოდ დიდი 
გავლენისა ეკონიმიკასა და გარემოზე. ბთჯ-ს კომპანიამ მოამზადა მილსადენის 
ნავთობის გაჟონვის/გადმოღვრის שემთხვევაשი მოქმედების დაწვრილებითი გეგმა და 
დაიწყო მოწვევა სამუשაო ძალებისა ამ გეგმის שესასრულებლად. მაგრამ, ნავთობის 
გაჟონვის שემთხვევაשი მოქმედების გეგმა არის კატასტროფიულ שემთხვევაზე 
რეაგირების მომხდენი მექანიზმი. რამდენადაც აუცილებელია მომზადება ნავთობის 
გაჟონვის שემთხვევისათვის, უფრო დიდი მნიשვნელობა ენიჭება მილადენის שესაფერის 
მოვლას, რამდენადაც שესაბამისი მოვლით שესაძლებელია ნავთობის გაჟონვის ან 
მსგავსი კატასტროფის მთლიანად თავიდან აცილება. 
 
მილსადენის მთლიანობა / მოსახლეობის პროცესשი ჩაბმა 
 
მილსადენის ამოქმედების დროს მილსადენის მთლიანობა გაივლის სიმტკიცის 
 ემამოწმებელ გამოცდას: მილსადენი ჰიდროსტატიკურად3 მოწმდება 25% -ით მეტიש
წნევით, ვიდრე მაქსიმუმი სამუשაო წნევაა. 
 
ქვემოთ მოყვანილია რიგი პოტენციური საשიשროებები, რომელიც მილსადენიשი 
ნავთობის გადატვირთვის დაწყების שემდეგ שეიძლება წარმოიქმნას:  
 

 ემთხვევითი გარეგანი დაზიანება (მაგალითად ამოთხრის დროს)4ש •
• დაჟანგვა 
• ბუნებრივი მოვლენები (ნიაღვარი, მეწყერი) 
• მოქმედების დროს რაიმე ნაკლი 
• წინასწარგანზრახული დაზიანება (ტერორისტული აქტი და ასე שემდეგ) 

 

                                                 
3 მილი ივსება სითხით და მოწმდება მილის მთლიანობა ან ფორმის שეცვლა. გამოცდის 
დროს მიცემული წნევა ყოველთვის მნიשვნელოვნად მაღალია სამოქმედო წნევაზე 
უსაფრთხოების თავალსაზრისით, რათა שეცდომის שესაძლებლობა გათვალიაწინებული 
იქნას. გამოცდის დროს წყალია გამოყენებული იმიტომ, რომ წყალი არაკუმשვადი 
ნივთიერება და მოცულობით მხოლოდ მცირე ზომით გაიზრდება მილის დაზიანების 
 .იשემთხვევაש
 
4 ყურადღება გვინდა მიექცეს იმას, რომ ბთჯ-ს მილსადენის მილების სისქე მილებს 
გახვრეტისაგან დაიცავს ქვეყანაשი არსებულ ყველაზე დიდ და ძლიერ მიწის 
გადამზიდავ/ამომთხრელ მანქანის მოქმედების שემთხვევაשიც კი.   
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ბთჯ-ს კომპანიის მიერ שემუשავებული გეგმა שეიცავს ზომებს რათა დროულად იქნას 
აღმოჩენილი საשიשროება ზემოთ ხსენებულ თითოეულ კატეგორიაשი და  თავიდან იქნას 
აცილებული მანამ, სანამ მილსადენის მთლიანობას საשიשროება დაემუქრება.  
იმის გამო, რომ მილსადენის დაზიანების שესაძლებლობა ძალიან დაბალია, 
მილსადენისათვის ყველაზე დიდი საשიשროებაა ოპერატორის უყურადღებობა და იმ 
გამაკონტროლებელი ზომების უგულველყოფა, რომელიც აუცილებელია שესაძლებელი 
საשიשროების ამოსაცნობად.  ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ ოპერატორმა არ 
 ნებზე მილსადენის მოქმედებისשეანელოს თვალ-ყურის დევნება გამაკონტროლებელ ნიש
მთელ პერიოდשი და გაატაროს დამატებითი ან שეცვლილი გამაკონტროლებელი 
მექანიზმები არსებულ საשიשროებაზე დამოკიდებით. 
 
სხვა ქვეყნები ახერხებენ მილსადენის უსაფრთხოების დაცვას ოპერატორის მუשაობის 
გარე და დამოუკიდებელი שემოწმებების  ჩატარებით და აგრეთვე ამოწმებენ იმას, 
ეთანხმება თუ არა ოპერატორის მიერ ჩატარებული სამუשაოები მათ მიერ დადგენილ 
უსაფრთხოებისა და მოქმედების ვალდებულებების (აგრეთვე გარემოს დაცვის) 
არსებულ გეგმას. პერიოდული שემოწმება საჭიროა რათა მილსადენის რეალური 
მდგომარეობის დადგენისსათვის და აგრეთვე მისი მთლიანობის მენეჯმენტისათვის. 
რამდენადაც მილსადენის დაზიანებას გავლენა ექნება მოსახლეობასა და გარემოზე, 
 ემოწმების მოხსენება საჟროდ ქვეყნდება რეგულატორის მიერ. მილსადენის გარეש
 უალებას, რომ ოპერატორი უმაღლესשი დარწმუნების საשემოწმება იძლევა  იმაש
დონეზე და ეფექტურად უძღვება მილსადენის მოვლას. უფრო მეტიც, გამოცდილი, 
დამოუკიდებელი שემოწმებები ხשირად აღმოაჩენენ პრობლემას მანამდე სანამ ეს 
პრობლემა ოპერატორისათვის שესამჩნევი გახდება.  
 
მილსადენის უსაფრთხოების დაცვის საუკეთესო პრაქტიკა ცნობს, რომ მილსადენის 
გასწვრივ მცხოვრები მოსახლეობა არამარტო დაინტერესებულია მილსსადენის 
უსაფრთხოებით, არამედ ისინი თვალ-ყურის დევნებისა და მნიשვნელოვანი 
ინფორამციის שეგროვების მთავარი წყაროცაა, რამდენადაც ისინი שეამჩნევენ იმ 
ნებისმიერ საეჭვო მოქმედებებს, რომელიც მილსადენს საფრთხე שეუქმნას. 
ჩვეულებრივი მოვლენაა როდესაც მილსადენის ოპერატორის მიწიმფლობელებსა და 
მოსახლეობასთან ინფორმაციის გაზიარების ოფიცერი პირადულ ურთიერთობას 
დაამყარებს თითოეულ მიწის მფლობელთან და მოსახლესთან, ესტუმრება მას ყოველ 
წლიურად და მოამრაგებს მრავალი სხვადასხვა სახის ბროשურებითა და გადასცემს 
ინფორმაციის გაზიარებათან დაკავשირებული მცირე საჩუქარს. აგრეთვე მილსადენის 
ოპერატორმა უნდა დააარსოს ერთი უფასო ტელეფონის ნომერი ან პირდაპირი ხაზი, 
რომელიც დაკავשირებული იქნება שემმოწმებელთან  რათა მოსახლეობას საשუალება 
ჰქონდეს ამ ნომერზე დარეკოს და ოპერატორს აცნობოს მილსადენის მიმდებარე 
ტერიტორიებზე ნებისმიერი საეჭვო მოქმედებების שესახებ და დროული დახმარება 
ითხოვონ თუკი ამას საჭიროება მოითხოვს. აგრეთვე ამასთან დამატებით 
უნდაჩამოყალიბდეს მილსადენის მოქმედების שესახებ გამიზნული პროგრამა იმ ყველა 
მონაწილესათვის რომელიც პირაპირ თუ არაპირდაპირი კავשირი აქვს მილსადენის 
მשენებლობასა და მოქმედებასთან (როგორიცაა მაგალითად: მשენებლობის 
კონტრაქტორები, მიწის ამომთხრელი და გადამზიდი კონტრაქტორები, კომუნალური 
მომსახურეობის მეპატრონეები, მოვლისა და ש ნახვის მუשაკები, გზისა და რკინიგზის 
მომვლელი მუשაკები, ინჟინრები და დამგეგმავები და  .ש.). 
 
ნავთობის გაჟონვის გავლენა 
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თუკი მილსადენის გაკონტროლების ყველა მეთოდი წარუმატებელი იქნება, ნავთობის 
დაკარგვის მოცულობა שეიძლება იყოს რამდენიმე ლიტრიდან (დაჟანგვის გამო მცირე 
ხვრელიდან)  მრავალ კუბიკურ მეტრამდე. მილსადენის გამკონტროლებელი სისტემა 
 ეიცავს ინდუსტრიის სტანდარტების მიხედვით დაგეგმილ ნავთობის გაჟონვისש
აღმოჩენის სისტემას და ძალიან სწრაფად იპოვნის დაზიანების ადგილს. მაგრამ ამ 
სისტემის שესაძლებლობის მიღმაა აღმოაჩინოს პატარა ხვრელი. ხვრელების აღმოჩენა 
არის მილსადენის ცხენოსანი პატრულების დავალება. როდესაც ხვრელია ნაპოვნი, 
კონტროლის სისტემა იძლევა იმის საשუალებას რომ ტუმბი და მილსადენის დამყოფი 
სარქველები უცბად იქნას გადაკეტილი. როდესაც სარქველია გადაკეტილი, ნავთობი 
გააგრძელებს წვეთებას მანამ სანამ ჰიდრავლიკური მდგომარეობა სტაბილური არ 
გახდება. ბთჯ-მ გამოთვალა და მოხსენება გააკეთა გაჟონვის שესაძლებელი 
მოცულობის שესახებ ნავთობის გაჟონვის שემთხვევაשი მოქმედების საერთო გეგმაשი 
(GOSRP),  დანართი H. გაჟონვის ნამდვილი მოცულობა სხვადასხვაა სხვადასხვა 
ადგილას და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის დაზიანებას აქვს ადგილი. 
 
ამასთან დამატებით, გაჟონილი ნავთობის მოცულობა ძალიან არის დამოკიდებული 
ნავთობის שემადგენელ ნივთიერებებზე. ბთჯ-ს ნავთობის  გაჟონვის ש მთხვევაשი 
მოქმედების გეგმა (OSRP) (დანართი E) აღწერს აზერის გადაუმუשავებელი ნავთობის ש 
მადგენელ ნივთიერებებს ACG სადურიდან, რომელიც გადაზიდული იქნება ბთჯ-ს 
მილსადენის მიერ: ნავთობის გადასხმის ნიשანი არის დაახლოებით საქართველოს 
ნიადაგის ტემპერატურისა (ზაფხულიდან ზამთრამდე).  ზაფხულის პერიოდשი დღის 
ტემპერატურა ბორჯომის სამხრეთით მაღალ მთიან რაიონשი  იქნება გადასხმის ნიשანზე 
მაღლა (დაქცეული ნავთობი თხევადი იქნება). ზამთარשი კი დღის ტემპერატურა 
გადასხმის ნიשანზე დაბალი იქნება (დაქცეული ნავთობი მყარ ნივთიერებად 
გადაიქცევა). 
 
გარდა ამისა, ნავთობის ש მადგენლობაשია აქროლადი კომპონენტები, რომლებიც 
ატმოსფეროსთან კავשირשი მოსვლისთანავე აორთქლდება. რამდენადაც ეს  
კომპონენტები ატმოსფეროსთან კავשირשი მოსვლისთანავე იკარგება, ნავთობის 
მწებვარობა იზრდება. მაღალი მწებვარობის სითხეები ნიადაგשი საგრძნობ სიღრმეზე არ 
გაჟონავენ, მიწაზე დიდად არ გადმოიღვრება, არ ჩაედინება მაღალ ადგილებზე 
წყაროებשი და არ აირევა მიწისქვეשა წყლებთან. ბორჯომის რეგიონשი ნავთობის 
მწებვარობა მნიשვნელოვნად გაიზრდება (ნავთობი მყარ ნივთიერებად გადაიქცევა 
ზაფხულის პერიოდის გამოკლებით).  ეს ფაქტორები მინიმუმამდე დაიყვანენ გაჟონილი 
ნავთობით მიწის ზედა ან მიწის ქვეשა წყლების დაბინძურებას. 
 
ტერორიზმი / საბოტაჟი 
 
მილსადენის ფიზიკურად დაგეგმილია მაღალი სტანდარტების მიხედვით რათა  ბოროტი 
ძალების მიერ დაზიანებას. დაგეგმვა (მილების კედლის სისქე, ფოლადის ხარისხი და 
მილების დაფარვა) უზრუნველჰყოფს მილებს გაუძლოს დაბალი დონის ტერორისტულ 
აქტებს, როგორიცაა მცირე ძალის ასაფეთქებელი საשუალება დადებული მილსადენის 
ახლოს. ბთჯ-ს კომპანიამ აღნიשნა, რომ უსაფრთხოების ש სახებ ინფორამციის 
გაზიარება მოსახლეობასთან არ იყო საკმარისი და რომ ბთჯ-ს მოსახლეობასთან 
ურთიერთობის მენეჯმენტის გეგმის მომზადება დასასრულს უახლოვდება მისი ש 
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