
 
Представено от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ХАСКОВО 

уведомление за инвестиционно предложение за сградно отклонение от въздушна мрежа 
НН за присъединяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 77195.705.459 по КК на 
град Хасково 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД- 
621/12.06.2018г., относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 
за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

ИП е за изграждане на въздушна кабелна линия за присъединяване на еднофамилна 
жилищна сграда в ПИ № 77195.705.459 по КК на град Хасково. От съществуваща въздушна 
мрежа НН, извод 4 от ТП 134 „ЕСПУ Куба“ изградена по северната страна на ул. „Велека“ се 
предвижда сградно отклонение от въздушната мрежа за присъединяване на жилищната сграда. 
ИП ще се реализира с вграждане на нов стълб №5-1, ситуиран между ст.4 и ст.5. Предвидено е 
вграждане на нови 6 броя стоманобетонни стълбове с №№ от 5-1 до №5-6 тип КЦ 590/9,5м и 
изтегляне на усукан проводник AL/R 3x70+70 между тях. На стълб №5-6 срещу имота ще се 
монтира ново електромерно табло тип ТЕПО 1М+2ТЧ/Б/, което ще се захрани от новата мрежа 
с кабел тип NYY-J 4x16RE. Трасето на въздушната линия е ново с дължина 147м. Пресича 
въздушно улица „Велека“, преминава от западната страна на път с ПИ №77195.705.493 и от 
южната към северната част на ул. „Южна пролет“. Поради наличие на други комуникационни 
съоръжения в част от трасето изкопните дейности за позициониране и монтаж на стълбове №5-
2 и №5-3 в съответния участък ще се извършват ръчно, а в останалата част механизирано, без 
ползване на взрив. Обектът се намира в урбанизираната територия на град Хасково. Изходна 
точка- нов стълб 5-1 от съществуваща ВНН, извод 4 от ТП 134 гр. Хасково, новите съоръжения 
по трасето и крайната- ново електромерно табло за обекта. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата 
на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да 
се развият и други свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи 
дейности, те също ще се включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно 
попадат в обхвата на Приложение № 1 или № 2 от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата 
на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - 
ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”, за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, 
приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата 
за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на 
процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираната 
защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Хасково. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 12.06.2018 г./ 


