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Космо България Мобайл ЕАД 
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гр.София 17 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на базова станция GSM/UMTS №6178 тип COSMOSITE SMALL- 

30М с местоположение поземлен имот № 045001, в землището на с.Криво поле, 

общ.Хасково. 

 

 

Уважаеми г-н Велан, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-376/03.09.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на базова станция GSM/UMTS №6178 тип COSMOSITE SMALL- 30М с 

местоположение поземлен имот № 045001, в землището на с.Криво поле, общ.Хасково, на 

основание чл.6а от Наредба 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 

11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Инвестиционното предложение за изграждане на базова станция GSM/UMTS №6178 тип 

COSMOSITE SMALL- 30М с местоположение поземлен имот № 045001, в землището на 

с.Криво поле, общ.Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, Космо България Мобайл ЕАД предвижда изграждане 

на базова станция, която представлява съвкупност от радиооборудване, ел.захранването му 

и климатизиране, което се разполага в метална стая тип „Шелтър”. Антенно- фидерен тракт 

представлява съвкупност от 3 броя антени за БС, монтирани върху антенни опори на 

съответните коти, един брой MW антена и RF кабели, съответно положени върху 

предварително изградено кабелно трасе и зазимени за мълниезащитна шина посредством 

заземителни скоби. Върху земната основа се изпълнява подравнен насип от баластра до 

кота 0,20 см, служеща за равномерно разпределение на напреженията и хоризонтиране на 

цялото съоръжение. 

Площите, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите 

на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата 

на защитено зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота 

(приблизително 2500 м) е разположена  защитена зона BG 0001034 „Остър камък” за 

опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

Така заявените дейности не се отнасят към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 

от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС и екологична оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 



въздействие върху най- близко разположената защитена зона BG0001034 „Остър 

камък”.   

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на 

някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е 

длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 

 


