
 

Представено от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД уведомление за: „Промяна по време на 
строителство съгл. чл. 154, ал. 2 от ЗУТ на Базова станция № 6178 - КРИВО ПОЛЕ, тип 
„comosite small“ – 30“ находяща се в имот 045001, в местността „Парапан гьол“ в 
землището на с. Криво поле,  ЕКАТТЕ 39863, общ. Хасково, обл. Хасково. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
559/16.05.2019г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда: 

Обектът „Базова станция №6178 – КРИВО ПОЛЕ“ е изграден и е поместен в площадка с 
размери 10.00/10.00 м, в която са разположени телекомуникационен контейнер за оборудване, 
дизелгенератор и приемо-предавателна кула. Кулата представлява железнорешетъчната 
конструкция, състояща се от 30 бр. горещо-валцувани звена с Н = 1,00 м, с обща височина от 30 
м. Мачтата е укрепена към фундаменти в четирите ъгъла на площадката чрез четири нива със 
стоманени въжета (обтегачи) – общо 16 бр. посредством възлови плочи към четири броя 
телескопични опори. Върху кулата, захванати за опорни стойки, се разполагат 3 бр. секторни 
RF антени и 1 бр. преносни антени. 

С инвестиционното предложение  се предвижда добавяне на още 4 бр. стоманени въжета за 
обтегачи към кота +26,00. По време на строителството мачтата ще се укрепи допълнително с по 
3 затежняващи панели към всеки от 4-те ъглови фундаменти. На върха на кулата на 
самостоятелна платформа ще се инсталира ветрогенератор с максимална мощност 600W и 
номинална мощност 150W, който ще се използва за нуждите на базовата станция. На 
самостоятелна конструкция над контейнера ще се инсталират 12 броя фотоволтаични панели по 
250W, които ще се използват за нуждите на базовата станция.  

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 
3, буква „и“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 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. 

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 имот № 045001 в землището на с. Криво поле, за който се предвижда промяна по 
време на строителство чрез добавяне на 4 бр. стоманени въжета за обтегачи към кота +26,00, 3 
бр. затежняващи панели към четирите фундамента, монтиране на MW антена с азимут 3170 и 
RRU под RF антените, инсталиране на ветрогенератор и 12 бр. фотоволтаични панели за 
нуждите на базовата станция 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 до имота е защитена зона BG0001034 „Остър камък“, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.    

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 3 от 05.01.2018 г.) 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 Хасково и Кметство село Криво поле. 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 30.05.2019 г./ 


