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Изх. №ПД-304/04.07.2016г. 

 

 

До  

Марияна Димитрова 

Кристиана Пенкова 

Бончо Колев 

Хоризонт рент ЕООД 

 

ОТНОСНО: Изграждане на предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни 

инсталации за автомобили в ПИ №№ 149012, 149013, 149014, 149015 в землището на 

с.Крепост, общ.Димитровград.   

 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-304/13.06.2016г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за 

автомобили в ПИ №№ 149012, 149013, 149014, 149015 в землището на с.Крепост, 

общ.Димитровград, 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 предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за 

автомобили в ПИ №№ 149012, 149013, 149014, 149015 в землището на с.Крепост, 

общ.Димитровград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

От представената информация става ясно, че планирате изготвяне на комплексна 

инициатива по чл. 150 от ЗУТ за ПУП-ИПЗ за ПИ 149012, 149013, 149014, 149015, м. Гола 

Чука, землището на с. Крепост, Община Димитровград и изготвяне на инвестиционен 

проект за изграждане на предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни инсталации 

за автомобили.Функционално сградата ще се дели на две основни части – Производствено-

складов блок и Административно-битов блок. Производствено-складовият блок ще се 

състои от следните части – Производствено помещение, Склад суровини, Склад готова 

продукция, Зона за приемане на оборудване, Помещения за сградна поддръжка и 

Технически помещения. Производственият процес обхваща следните дейности: 

• проектирането на производствените процеси; 

• оразмеряването на електрическите кабели; 

• пълно окомплектоване в електрически инсталации. 

Транспортното обслужване и достъпът до имота ще се осъществяват по следния начин: 

Входът до имота ще се обезпечи от съществуващ път, който се намира от източната страна 

на имота. Електрозахранването на сградата ще се обезпечи от новоизграден трафопост и 

електропроводни линии в имота. Находящите се в имота съществуващи трасета ще се 

изместят и ще се изградят подземни. Водоснабдяването на обекта за питейно битови нужди 

ще се осъществи от новоизграден водопровод до границата на имота чрез сградно 

водопроводно отклонение. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна 

яма.Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват 

при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове. 



Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 

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

зони от Екологичната мрежа Натура 2000.  Най- близко разположена е защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни” приета с Решение на МС №661/16.10.2007г.  за опазване на 

природните местообитания. 

Посочените по–горе дейности свързани с изграждане на предприятие за асемблиране 

(сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили не попадат в позициите на Приложения 

№ 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда 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 BG0001031 „Родопи Средни”. 

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 

 


