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Изх.№ПД-826/26.08.2016г. 
 
 
 
До ЕВН „България ЕР” ЕАД   
 
 
ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за „Проектиране изграждане и въвеждане в 

експлоатация на нова разпределителна уредба РУ 20 kV и кабелна линия 20 
kV по съгласувано трасе от мястото на разкъсване на кабелна линия 20 kV , 
извод „Почивна станция“ , подстанция Хасково до новата разпределителна 
уредба РУ 20 kV ситуирана в имота на клиента – имот № 149050 с 
приблизително трасе – 4824 м“ , местност „Голата чука“ , землище на с. 
Крепост, община Димитровград, област Хасково   

 
 

Уважаема г-жо Скендерова, 
 

 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-826/17.08.16г. за горецитираното 
инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., 
изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното: 
 
Инвестиционно предложение за „Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на нова 
разпределителна уредба РУ 20 kV и кабелна линия 20 kV по съгласувано трасе от мястото на 
разкъсване на кабелна линия 20 kV , извод „Почивна станция“ , подстанция Хасково до новата 
разпределителна уредба РУ 20 kV ситуирана в имота на клиента – имот № 149050 с 
приблизително трасе – 4824 м“, местност „Голата чука“ , землище на с. Крепост, община 
Димитровград, област Хасково  попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 
 
ИП предвижда да се изгради ново кабелно захранване 20 kV и да изгради нова РУ20 kV 
/разпределителна уредба/, ситуирана в имот №149050 , местност „Голата чука“, землище на с. 
Крепост, община Димитровград. 
Инвестиционното предложение включва:Полагане на нова кабелна линия 20 kV; Начална точка 
- кабелни муфи в мястото на разкъсване на кабелна линия 20 kV , извод „Почивна станция“ , 
подстанция Хасково; Крайна точка - нова разпределителна уредба РУ 20 kV  ситуирана в имота 
на клиента – имот № 149050 , местност „Голата чука“ , землище на с. Крепост, община 
Димитровград; Трасе на нова кабелна линия 20 kV 
Новата кабелна линия 20 kV ще преминава на територията на две общини: Община Хасково – 
3851 м и Община Димитровград – 973 м. Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация 
на нова разпределителна уредба РУ 20 kV ситуирана в имота на клиента – имот № 149050 , 
местност „Голата чука“ , землище на с. Крепост, община Димитровград. Отпадъци, които се 
очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране: земни маси, ще се използват в 
обратният насип на изкопа; смеси от бетон, тухли , керемиди, плочки при разкъртване на 
тротоари и пешеходни зони също ще се използват в обратният насип на изкопа, след 
пресяване;асфалтови смеси – не се очакват тъй като се предвижда пътните платна да се 



преминават чрез сондаж; пластмасови СО, при направа кабелната разделка на кабелният 
електропровод ще се предадат за рециклиране на лица притежаващи документи по чл.35 на 
ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5.  
 
Имот № 149050, местност „Голата чука“, землище на с. Крепост, община Димитровград, област 
Хасково предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е BG0000434 „Банска река”,  за 
опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 
122/02.03.2007г.   
 
Посочените по–горе дейности свързани с проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация 
на нова разпределителна уредба РУ 20 kV и подземна кабелна линия 20 kV по съгласувано 
трасе от мястото на разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Почивна станция“, подстанция 
Хасково до новата разпределителна уредба РУ 20 kV ситуирана в имота на клиента – имот № 
149050 , местност „Голата чука“, землище на с. Крепост, община Димитровград с 
приблизително трасе – 4824 м с възложител ЕВН „България ЕР” ЕАД не попадат в позициите 
на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка.   
  
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 
„Натура“ 2000 защитена зона BG0000434 „Банска река”  за опазване на природните местообитанията.   
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на 
компетентния орган за така заявеното ИП за „Проектиране изграждане и въвеждане в 
експлоатация на нова разпределителна уредба РУ 20 kV и кабелна линия 20 kV по съгласувано 
трасе от мястото на разкъсване на кабелна линия 20 kV , извод „Почивна станция“ , подстанция 
Хасково до новата разпределителна уредба РУ 20 kV ситуирана в имота на клиента – имот № 
149050 с приблизително трасе – 4824 м“ , местност „Голата чука“ , землище на с. Крепост, 
община Димитровград, област Хасково е, че не е необходимо провеждане на процедура по 
реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 
 
 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 
подзаконови нормативни актове. 
 
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, 
при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 
РИОСВ- Хасково за промените.   
 
 
инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по                                                               
 околната среда и водите- Хасково    
 


