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Изх .№ПД -396/24 .09 .2014г .  

 

До  

„Космо България Мобайл” ЕАД  

ж.к. Младост 4 

Бизнес Парк София, сграда 6 

гр. София 1766 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно намерение за “Изграждане надземно 

мобилно телекомуникационно съоражение на II-ри GSM оператор GLOBUL №6220, 

Свиленград,   кв. „Изгрев”, бл. 5, вх. Г, гр. Свиленград, обл. Хасково” 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-396/18.09.2014г. 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 намерение за “Изграждане надземно мобилно телекомуникационно 

съоражение на  II-ри GSM оператор GLOBUL №6220, Свиленград,  кв. „Изгрев”, бл. 

5, вх. Г, гр. Свиленград, обл. Хасково” попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата 

за ОС. 

 

Изграждане на базови станции на GSM  мрежата за мобилна телекомуникация, 

изграждана и поддържана от “Космо България Мобайл” ЕАД (ГЛОБУЛ) и 

присъединяването на обектите към електро-разпределителните мрежи на територията 

на Република България, с цел обезпечаване на условията за подобряване обхвата на 

GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната.  

Строителството на базовата станция ще се изпълни на покрива на панелна 6 етажна 

многофамилна жилищна сграда в кв. Изгрев, гр.Свиленград. Върху покрива на  

сградата  ще се разположат  мачтата с антените и шкаф-кабинетите за външен монтаж 

- Outdoor Cabinet от типа TP48200A с габарити 1500x650x650 mm.  Шкафовете  ще 

бъдат монтирани върху метална скара върху покрива.  

Мачтата е с височина 8м. от нивото на покрива на асансьорната шахта, която ще бъде 

изпълнена от  поцинковани тръбни секции и укрепена с подкоси. По нея  ще са 

разположени степенки,  кабелодържачи и антени.  

Разположение на антените: 

 3 броя антени GSM/UMTS със следното насочване: 

Антена А: тип HUAWEI  ATR451704v01, азимут 40°, кота долен ръб +26,00м; 



Антена В: тип HUAWEI  ATR451704v01, азимут 180°, кота долен ръб +26,00м; 

Антена С: тип HUAWEI  ATR451704v01, азимут 310°, кота долен ръб +26,00м; 

1 брой  антена пренос със следното насочване: 

Aнтена D:    MW – 243°, d=0.30m; 

Достъпът до антените и мачтата над покривното ниво се осъществява посредством 

съществуваща метална стълба за достъп до покрива  от последната стълбищна 

площадка. Отвора има капак  който се заключва за ограничаване достъпа до покрива.  

През помещение разположено до машинното на асансьора  се излиза на покрива.  

Височината и разположението на мачтата разрешава монтаж на антените на височина, 

която отговаря на хигиенните изисквания за функционирането на обекти от този тип. 

Връзката между шкафа  за оборудване и секторните антени се осъществява чрез 

фидери, монтирани върху  метална скара, положена върху опорни блокчета и укрепена 

по фасадата,  където е нужно. Всички вертикални и хоризонтални чупки в трасето на 

скарата стават минимум под 45˚, като се спазва и изискването за минимален радиус на 

извиване на кабелите 30см. 

Електрозахранването на таблото ще се осъществи от ново електромерно табло тип, 

ТЕПО монтирано до съществуваща разпределителна касета, изпълнено съгласно 

предписание на ЕВН България, съгласно предварителен договор № 1120861749/2014.  

От електромерното табло до табло базова станция(РТБС) е предвидено да се положи 

кабел NYY-J 5х6мм2, изтеглен в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2", като 

трасето се изпълни  с  тръбата положена вертикално по фасадата на сградата до табло 

базова станция.  

   

Горепосоченият терен, предмет на ИП,  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 0000578 „Река Марица”,  определена съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от 

Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

  

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху  защитена зона ЗЗ BG 

0000578 „Река Марица”.  

 

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

преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно прделожение 

за “Изграждане надземно мобилно телекомуникационно съоражение на  II-ри GSM 

оператор GLOBUL №6220, Свиленград,  кв. „Изгрев”, бл. 5, вх. Г, гр. Свиленград, 

обл. 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 

 


