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Изх .№ПД -559/31 .08 .2015г .  

 

 

До   

Марияна Христова Димитрова 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Предприятие за 

асемблиране/свързване на кабелни инсталации за автомобили в имот с № 149012 от 

землището на с. Крепост, общ. Димитровград, обл. Хасково“ 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-559/26.08.2015г. 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 „Предприятие за асемблиране/свързване на кабелни 

инсталации за автомобили в имот с № 149012 от землището на с. Крепост, общ. 

Димитровград, обл. Хасково“  попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

Инвестиционното предложение  предвижда следното: Имот 149012 от 

землището на с. Крепост, общ. Димитровград е земеделска земя. Предстои промяна 

предназначението на земята, вкл. ПУП. Целта на ИП е изграждане на парцела на 

предприятие за асемблиране/свързване на кабелни инсталации за автомобили. 

Кабелите ще се доставят готови, в суров вид – на рула; ще се режат по размер, 

оголват се краищата им, монтират се кабелни обувки и се поставят в работните табла. 

В предприятието ще работят около 5 човека, Застроената площ ще бъде около 200м
2
. 

Производственият капацитет се предвижда да бъде около 2000 табла/месечно. Няма 

необходимост от изграждането на нови пътища – ще се използва съществуващ 

местен път. Имота ще се електроснабди и водоснабди с нови присъединявания към 

съществуващите мрежи. В производствения процес не се налага използване на вода. 

По първоначални данни за питейно-битови нужди ще са необходими окло 

100м
3
/годишно. Ще се изградят външни връзки към съществуващата водопроводна 

мрежа. За района няма изградена канализационна мрежа. Съгласно изискванията на 

чл. 87, ал. 1 от ЗУТ битовите отпадъчни води трябва да се заустват във водоплътна 

изгребна яма, отговаряща на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. 

Отпадъците от производството представляват части от кабели-меден проводник и 

кабелна изолация. Тези отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават на 

производителя на кабели за вторична преработка. 

 

Горепосоченият имот  предмет на ИП,  не попадат в границите на защитени територии 



по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на  на защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е ЗЗ BG 000034  

„Банска река” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване 

на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г. 
 

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 горецитираната 

близкоразположена защитена зона ЗЗ BG 0000434  „Банска река”,  за опазване на природните 

местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

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 предложение за 

„Предприятие за асемблиране/свързване на кабелни инсталации за автомобили в имот с 

№ 149012 от землището на с. Крепост, общ. Димитровград, 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  

околна  среда и води – Хасково 

 

 
 


