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Изх. № ПД-406/02.10.2014г. 

 

 

До 
Технолукс ООД   

бул. „Булаир” № 27        
гр.Кърджали  

 

ОТНОСНО: Изграждане опорна оптична кабелна мрежа (к.401) на „Технолукс“ ООД в 

гр.Кърджали 

 

Уважаеми г-н Боянов, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-406/30.09.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

проучване за изграждане опорна оптична кабелна мрежа (к.401) на „Технолукс“ ООД в 

гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, 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 опорна оптична кабелна мрежа (к.401) на 

„Технолукс“ ООД в гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, попада в обхвата 

на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, в инвестиционното предложение се предвижда: 

- изграждане на тръбна мрежа с тръба тип HDPE Ф40мм. от между шахта на БТК-АД на 

ул.“Републиканска“ в централна градска част и шахта на бул.“Хр.Ботев“ в 

ж.к.“Възрожденци“; 

- изтегляне на кабел с капацитет 288 оптични влакна в изградената тръбна мрежа. 

Строежът  е от IV  категория съгласно чл. 137(1)т.5 от ЗУТ  и чл.10(4) от Наредба № 1 от 30 

юли 2003 г. за номенклатурата на видовете. При изпълнението на строежа ще се извършат 

следните дейности: 

- в изкоп 0,8/0,4 м. по бул.“Булаир“ ще се положи защитна  HDPE тръба с диаметър Ф 40 

mm. и дължина 493 м. съгласно приложения графичен материал; 

- в съществуваща PVC тръба Ф75 по мостова конструкция ще се изтегли защитна  HDPE 

тръба с диаметър Ф 40 mm. и дължина 585 м.; 

- в изградената тръбна връзка ще бъде изтеглен едномодови оптични кабели с капацитет 

248 оптични влакна и дължина около 1,1 км.  

Строежът няма да генерира опасни отпадъци. Строежът не генерира отпадъчни води. 

 

Местоположението на предвидените дейности не попадат в границите на защитени 

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

Екологичната мрежа Натура 2000.    

Най- близко разположени са защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС 

с Решение № 122/02.03.2007г. (приблизително 1350 м.) и защитена зона BG0002013 



„Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

677/28.10.2008г. (приблизително 1560 м.) 

За така представената информация не могат да се приложат разпоредбите на Глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), тъй като посочените дейности по 

инвестиционното предложение не се отнасят към никоя от позициите на Приложение №1 и 

№2 на ЗООС не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС или екологична оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни и  BG0002013 „Студен 

кладенец”. 

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 предвидените дейности 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 
 

 


