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Изх.№ПД-400/11.07.2016г.  

 

 

До „Мобилтел“ ЕАД    

 

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за „Оптична кабелна свързаност от 

съществуваща шахта от мрежата на „Мобилтел“ ЕАД до БС KRZ0025 

Възрожденци – части от  бул. „Христо Ботев“, ул. „Сава Филаретов“ и 

имот с кад. №152, в гр. Кърджали, общ. Кърджали, област Кърджали   

 

 

 

Уважаема г-жо Минкова, 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-400/04.07.16г. 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  „Оптична кабелна свързаност от съществуваща шахта 

от мрежата на „Мобилтел“ ЕАД до БС KRZ0025 Възрожденци – части от  бул. „Христо 

Ботев“, ул. „Сава Филаретов“ и имот с кад. №152, в гр. Кърджали, общ. Кърджали, 

област Кърджали  попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

ИП предвижда оптична кабелна свързаност от съществуващата шахта, която е 

разположена на бул. „Христо Ботев“, тръгва по улица „Сава Филаретов“ от дясно, 

продължава по улицата до достигане на бл. 23, преминава в дясно покрай блока и влиза 

в Базова станция KRZ0025, находяща се в бл. 23, вх. Г, кв. „Възрожденци“, бул. 

„Христо Ботев“, гр. Кърджали. 

Трасето на оптичния кабел ще започва от шахта от съществуваща оптична кабелна 

линия на оператора, където шест влакна от линията ще се сплайсват към предвидените 

за полагане нови кабели и ще завършва в Базова станция KRZ0025 Възрожденци с 

обща дължина – 90 метра. Проектното трасе представлява изграждане на тръбна мрежа 

от защитна тръба HDPE Ф40. Проектните изкопи ще се изграждат с размери 0,8 м 

дълбочина и 0,4 м ширина. 

Отделните кабелни дължини ще се съединяват чрез заваряване на отделните оптични 

влакна и ще се херметизират с помощта на оптична съединителна муфа. Отделните 

заварки ще се подреждат в сплайс - касети.  

   

Бул. „Христо Ботев“, ул. „Сава Филаретов“ и имот с кад. №152, в гр. Кърджали, общ. 

Кърджали, област Кърджали предмет на ИП,  не попада в границите на защитени 



територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени 

зони от мрежата Натура 2000.  Най-близко разположените защитени зони са BG0001032 

„Родопи Източни”,  за опазване на природните местообитанията, приета от 

Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. и защитена зона BG 0002013 

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

766/18.10.2008г.   

 

Посочените по - горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Оптична 

кабелна свързаност от съществуваща шахта от мрежата на „Мобилтел“ ЕАД до БС 

KRZ0025 Възрожденци“ в гр. Кърджали, общ. Кърджали – части от  бул. „Христо 

Ботев“, ул. „Сава Филаретов“ и имот с кад. №152, с възложител „Мобилтел“ ЕАД, гр. 

София, не попадат в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 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 местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от 

мрежата „Натура“ 2000, защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на 

природните местообитанията и защитена зона  BG 0002013 „Студен Кладенец” за опазване на 

дивите птици.  

 

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

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Оптична кабелна 

свързаност от съществуваща шахта от мрежата на „Мобилтел“ ЕАД до БС KRZ0025 

Възрожденци – части от  бул. „Христо Ботев“, ул. „Сава Филаретов“ и имот с кад. 

№152, в гр. Кърджали, общ. Кърджали, област Кърджали 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. Л. Дайновски 
 за Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково    

  (Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на Директора на РИОСВ-Хасково)             

                                                   


