
 
Представено от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ДИМИТРОВГРАД 

уведомление за инвестиционно предложение за реконструкция и разширение на въздушна 
линия ниско напрежение, извод 1, ТП Поликлиника, Симеоновград в участъка от стълб 
№ 12 до нов пилон с усукан изолиран проводник AL/R 3x70+71,5 мм2 и монтаж на ново ЕТ 
на нов пилон. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД-
1026/03.09.2018г., относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 
за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Инвестиционното предложение /ИП/ е за реконструкция и разширение на въздушна 

линия ниско напрежение ВЛНН, извод 1, ТП Поликлиника, Симеоновград в участъка от 
стълб №12 до нов пилон с усукан изолиран проводник AL/R 3x70+71,5 мм2 и монтаж на ново 
електромерно табло ЕТ на нов пилон. Дейностите, предвидени за изпълнение при 
реализиране на ИП включват: монтаж на два нови стълба тип КЦ-590/9,5; монтаж на един 
нов стълб тип НЦ-250/9,5, монтаж на нов пилон на северната имотна граница между УПИ II 
– 628 и УПИ III – 630, кв. 182, Симеоновград, доставка на ново ЕТ /електромерно табло/ и 
монтаж на пилон, изтегляне на усукан изолиран проводник тип AL/R 3x70+71,5 mm2 от 
стълб №12 до нов пилон. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 
93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други свързани с основния предмет на оценка 
спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се включат в изискващата се оценка, 
независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 1 или № 2 от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че горепосочените имоти не попадат в границите на защитени територии, както и в 
защитени зони по НАТУРА 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG000578 
„Река Марица” приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване 
на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона 
за биологичното разнообразие.  

 
Копие на писмото е изпратено до Община Симеоновград. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 11.09.2018 г./ 


