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До   

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” 

ул.”Гурко” №6 

р-н Средец 

гр.София 

ПК 1000 

 

ОТНОСНО: Изграждане на оптична кабелна линия гр.Хасково – с.Стамболово и селищна 

кабелна мрежа в кметство с.Манастир, кметство с.Книжовник и кметство с.Жълти 

бряг. 

 

Уважаеми г-н Тодоров, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-262/18.06.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на оптична кабелна линия гр.Хасково – с.Стамболово и селищна кабелна мрежа 

в кметство с.Манастир, кметство с.Книжовник и кметство с.Жълти бряг, 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: 

Изграждането на оптична кабелна линия гр.Хасково – с.Стамболово и селищна кабелна 

мрежа в кметство с.Манастир, кметство с.Книжовник и кметство с.Жълти бряг, попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни 

мрежи и информационни системи” предвижда изграждане на оптична кабелна линия 

гр.Хасково – с.Стамболово и селищна кабелна мрежа в кметство с.Манастир, кметство 

с.Книжовник и кметство с.Жълти бряг. Дължината на трасето на оптичния кабел е 28,722 

км и преминава изцяло по пътища от републиканската пътна мрежа, представляващи имоти 

№№ 337.32, 28.19, 330.74, 733.528, 376.12, 370.28, 375.20, 29.29, 168.48, 170.47 (землище 

гр.Хасково), 000815, 000163, 000836 (землище с.Войводово), 000071, 000122 (землище 

с.Манастир), 000029, 000140, 000112 (землище с.Книжовник), 001132, 000539 (землище 

с.Жълти бряг) и 000006 (землище с.Стамболово). Предвижда се изкопа в урбанизираните 

територии да е с габарити 0,8/0,4 м, а в извън урбанизираните територии- 0,9/0,4 м. Не се 

очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.  

 

Горе цитираните имоти, пред които ще преминава оптичната кабелна линия не попадат в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

Имот № 000122 в землището на с.Манастир и имот № 000029 в землището на с.Книжовник 

частично попадат в защитена зона BG 00001034 „Остър камък”,  приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.  

Останалите имоти, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в 

границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000.  



Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени 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 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 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 
 

 


